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. و بالبرید العاجلفي نفس الیوم من الوظیفة"طردي"وإشعار ب "َطردك"وصل 
أتمنى أن أجد في عملك ما یغنیني عن ". عمال" وطردي یوقف "مالع"طردك یحمل 

...عملھم

ي حسن برطالالقاص المغرب

)ردا على طرد بریدي تضمن كتابا ھدیة من محمد سعید الریحاني(

49، ص 2009
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2009 نونبر 10-  نونبر 3عدد " الوطن العربي"عن مجلة 

 أولى 2009 أكتوبر 17نوفوم للثقافة و الفنون البصریة یوم السبت ) Oppidum Novum(عیة أوبیدوم جمعقدت
بمدینة القصر الكبیر بعد شھر فقط من تأسیسھا من قبل ثلة من الشباب الواعد إبداعیا والفاعل أنشطتھا الثقافیة بنادي الموظفین

…طني والعربيجمعویا ممن أظھروا كفایات عالیة على المستویین الو

الدي الریحانيمحمد سعیدّالمحاصرالكاتبّ◌تكریمموقف سجل للجمعیة في أولى أنشطتھا الرائدة كان ھوولعل أھم
قرئت بصوت عال من اعلى المنصة بصوت المبدع المسرحي الواعد عبد العزیز اعتدر عن حضور الحفل وعن التكریم ألسباب

تسلسلت كلمتھ في محنتھ فقدالریحانيمحمد سعید مرارا تصفیق الجمھور الغفیر تضامنا معالدي قاطعھالجمعیة،لحلو، رئیس
:كالتالي

 "التكریم" أن یكونالبصریةجمعیة أوبیدوم نوفوم للثقافة و الفنونفعلنا، قررنا فيومن باب مصالحة خطابنا مع"
وكان معیارنا . من نبل الداللة و سمو القصد "التكریم" ا لما یحملھنمدھا لمصافحة مثقفي المدینة و مبدعیھا ومفكریھھو أول ید
 ... في انتاجاتھا "الكیف" و "الكم" الشخصیة المكرمة الیوم ھوفي انتقاء

الباحث والقاص والمترجم المغربي محمد وعلى ھدا األساس، كان أول المقترحین عند بدایة التحضیر لھدا النشاط ھو
 وسنة 2001ما بین سنة نشر منھا خالل ثمان سنوات،)  عمال40(د شباب ھذه المدینة الذي راكم أربعین عمال سعید الریحاني ،أح

كما كان من بین .  من العمر بعد ، ثمانیة كتب موزعة بین أبحاث و مجامیع قصصیة وأنطولجیات وھو لم یتجاوز األربعین2009
وھي اللغات التي ترجمت الیھا . العربیة واالنجلیزیة والفرنسیة: فعة واحدة ھيمعاییر اختیاره للتكریم كونھ یكتب بثالت لغات د

جھة غیر جیبھ وراتبھ  أي ،كما أنھ یشتغل في كل مشاریعھ بدون دعم مالي من" في انتظار الصباح"مجموعتھ القصصیة األولى 
.الشھري

ْلكن القدر اختط . لیوم من ھذا الشھر من ھذه السنةأول المقترحین للتكریم في ھذا ان، ذ محمد سعید الریحاني، إكان
یجب ان یكون تكریما في كل مناحي "المبدع والمثقف لنا طریقا مختلفا عندما اعتذر المعني بالتكریم إلیمانھ المبدئي بأن تكریم

لى مجاالت تحركھ، وھي ھو تضییق ممنھج ع"محمد سعید الریحاني، بینما ما یحصل لھ، على حد قول" الحیاة وعلى مدار السنة
 الذي تاله اعتداء مسلح بعد المقالالدار البیضاء، وھو المعروفة ب2003 ماي 16مقاال حول تفجیرات مضایقات بدأت مع اصداره 

قصاءه من كل أشكال الترقیة المھنیة حسب قول المكرم دائما، وخصوصا بعد تفرغھ إثالثة أشھر من قبل ملثمین، ثم تاله بعد ذلك 
والتي جمعت مؤخرا بین دفتي كتاب صدر ھذا الصیف بعنوان " بیانات أكتوبر السنویة"انات السنویة الخمسة التي عرفت بللبی
"".تاریخ التالعب باالمتحانات المھنیة بالمغرب"

ھ محمد عفیف العرائشي، الدي قدم ثم انتقل رئیس الجمعیة بعد دلك لالحتفاء بشاعر المدینة االول دون منازع،

: كالتالي

وألن الحیاة مستمرة ال محالة، والن التكریم ثقافة ال بد من ترسیخھا، فقد وجب االحتفاء بشخصیة وازنة اخرى من "
اعیان اإلبداع في المدینة ووجب تكریم شاعر شاعر نابض بالموھبة اإلبداعیة، متمكن من النظم و اإللقاء الشعري عن غیره من 

شاعر أسھم .  دواوین شعریة عدیدة منھا ما خرج الى الوجود و منھا ما سیرى النور قریبا بحول هللاشاعر راكم. شعراء المدینة
.بشكل وازن في إثراء الساحة الثقافیة بمدینة القصر الكبیر

. "محمد عفیف العرائشيالكبیرإنھ الشاعر
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: ینقسم البرید إلى خمسة أنواع
ول ھو األولالنوع ھ البرید المحم ل إلی ل بالمرس صل المرس ي ی ائن ح ى ك اده عل د العتم واع البری دم أن و أق  وھ

ٍویتم تسلیم الرسالة من ید لید... سواء كان ھذا الكائن إنسانا أو طائرا أو كلبا ٍَ َِ ِْ.

ي ھو الثانيالنوع  سيالبرید األرض یط یكت ا الوس ار فیھ ل ص ن التراس ة م ة موالی و مرحل سیة  وھ بغة المؤس  ص
.كما صار للتراسل شكلیات وأدبیات وقوانین تنظمھ وتقننھ وتوحده) مركز برید، ساعي البرید، طابع بریدي(

ن البرید المیت ھو الثالثالنوع  ى دف ل إل أ المرس ھ إذ یلج ا ترافق ا م ي غالب دفن الت ة ال  وھو یستمد اسمھ من عملی
وھذا .  یخطر المرسل إلیھ باألمر ھاتفیا أو إلكترونیا كي یذھب للبحث عنھحقیبة أو صندوق في مكان ال یثیر الشكوك ثم

. النوع من البرید یبقى  وسیلة استخباراتیة بامتیاز تھدف لإلفالت من مراقبة المراقبین ووشایة الوشاة

د التواص.البرید اإللكتروني ھو الرابعالنوع  م یع اس  وھو أحدث صیحة في عالم البرید والتواصل إذ ل ین الن ل ب
التحریر أو  ر ب ق األم واء تعل ي س د اإللكترون واص البری ن خ ة م في حاجة إلى وسیط كما صارت السرعة خاصیة ھام

.اإلرسال

ي البرید المفتوح واألخیر ھو الخامسالنوع  ال وھ د أص ا البری ام علیھ ي ق  وھو برید تمرد على أھم الركائز الت
ي صارت االبرید المفتوح، فمع .  ّالسریة ة، ك سموعة والمرئی ة والم ة، المكتوب الم قاطب لرسائل تنشر على وسائل اإلع

ان ا ك األمر حیثم . تصل إلى المرسل إلیھ مرفوقة بمواقف القراء والمستمعین والمشاھدین الذین سیحملونھا إلى المعني ب
.  وإلى ھذا النوع من البرید تنتمي الرسائل المجمعة في ھذا الكتاب

َخصص . ، في أصلھ، ثالثي األجزاءھذا الكتاب كان ِّ ة الجزء األولُ ات المھنی ب باالمتحان  منھ لرصد أجواء التالع
ستفیدین واطئین والم اعلین والمت ضح الف شریف وف اري ال ساد روح التب ود إف ب جھ رب وتعق ي المغ اني.  ف زء الث والج

اع التعلی ى القط ین عل سؤولین والقیم ین والم ع اإلداری َخصص للمواجھة م ِّ م ُ ن فعالتھ دیث ع رھم للح بالد وج ي ال ي ف ْم ِ ِ ِْ ّ
ور " واألخیر فكان مخصصا لالجزء الثالثأما . ِجھارا ى ن ران إل الم الغی واطنین من ظ إخراج المتالعبین بإرادات الم

َلكن المشروع وئد مبكرا لألسباب التي سنعرج علیھا بالتفصیل الحقا" ساحات المحاكم اإلداریة بالمغرب ِ ُ.

ر فبعد سبع  ام عب رأي الع ى ال سنوات من البیانات الراصدة للتالعب باالمتحانات المھنیة في المغرب والموجھة إل
شوارع(البوابات السلمیة  ي ال ات ف ع البیان ة، توزی ع اإللكترونی ین )الصحافة الورقیة، المواق ة اإلداری اء دور مواجھ ، ج

اب، المسؤولین مباشرة من خالل المراسالت اإلداریة أو جلسات ا لحوار المباشر فكانت ھده المواد المجمعة في ھذا الكت
رب"ً، الذي یبقى جزء ثانیا من كتاب "رسائل إلى وزیر التعلیم المغربي" " تاریخ التالعب باالمتحانات المھنیة في المغ

.2009الذي صدر جزؤه  األول صیف عام 

القطاع التعلیمي بالمغرب؟ لكن، ما ھو محرك كل ھذا اإلصرار على فضح الفساد اإلداري في 

یم اع التعل ي قط صورا ف یس مح ھ ل ساد . إن الفساد، رغم كونھ قطاعیا في ھذا الكتاب، فإن ساد واإلف ة الف إن محارب
ست  اب  لی ذا الكت ي ھ ة"اإلداري ف ة مھنی ضیة فئ ا "ق ة"، إنھ ضیة أم ا " ق دفاع عنھ د"تطوع لل رد واح د " ف دما تأك بع

ي بالملموس أن النقابات التي ی ة ھ ات المھنی ب باالمتحان ھ التالع ي وج سي"فترض فیھا الوقوف ف رف رئی ذا " ط ي ھ ف
. التزویر السافر إلرادات المھنیین في قطاع التعلیم بالمغرب
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واطن  ین م زمن ب ن ال د م ة عق إن الحس بالكرامة ھو المحرك األول واألخیر لكل ھذا اإلصرار الذي دام قراب
ند  ال س ي"مغربي  أعزل ب ي"و أ" قبل ة " حزب ي مواجھ ي"ف الف إداري مغرب ارات " تح ل اإلط رف ك ن ط دعوم م م

. على األقل محلیاالمرخص لھا بالعمل على األرض، 

افتین ین ثق رق ب ا ف اك دائم لطة أو : فھن ة س میةثقاف ة الرس رة أو الثقاف ة ح شعبیة وثقاف ة ال ة . الثقاف ي الثقاف فف
ر ، ینصب الھدف على جمالثقافة الرسمیةاألولى،  الث دوائ ة ث ى خلفی ا عل ع شمل المجتمع أو الھیمنة علیھ أو ھما مع

لوكاتھا ات وس راد والجماع ات األف ل تحرك ددة لك ر . مح ا دوائ دس"إنھ دنس"و" المق الل"و" الم سبیتھا" الح ع ن :  م
ال " مقدس"فالقربان الذي یقدمھ الوثنیون إللھھم كواجب  دین فع د الموح ْیعتبر عن ّ سا"ُ ا" مدن ع أن المج سھ، م و نف ل ھ

ل الثقافة الشعبیةأما في الثقافة الثانیة، ".  الدین"مجال  سھ ولك ل مدن ھ ولك ل مقدس ھ، فلك دة، وعلی و القاع ُ، فالتحرر ھ ُ
... حاللھ

َولذلك، كان مقدسي وال یزال وسیبقى ھو  و " الكرامة"ُ سي ھ اإلذالل"ُكما كان مدن ول ب سمى " القب تحت أي م
واطنین أو فال زلت أذكر درج. وألي ھدف وم الم ھ لعم ان أعلن ل بی ن ك اء م د االنتھ ا بع عر بھ ت أش ي كن سعادة الت ة ال

ات . رسالة أبعث بھا إلى الوزیر الوصي ل ثقاف ن ك ي م ي وتطھرن امرة تتملكن ؤ"فقد كانت سعادة غ ة " التواط المتفاقم
اروا  ن اخت ل م ول ك وب وعق ي قل سھل"حولي والمستشریة ف ل ال ل " الح ن جی اوب وال"م تالتن ق وال ل  ...":تواف ّ ح

".على رأسھا وإفراغھا من قیمھا ومبادئھاالنقابیة والحقوقیةقلب التنظیمات"

دا . فقد كنت وال زلت أقول رأیي وأدلي بشھادتي. أعترف بأنني لم أعادي أحدا وھذا ما ال ینبغي أن یغضب أح
اي والي ونوای صدق أق ون ب سھم یعترف ق فالھدف. ما داموا حتى خصومي   أنف و تخلی ات ھ ذه البیان ن وراء ھ  األول م

ذي  ستغفل"الجو اإلداري المغربي ال وظفین و" ی زور"الم ات و" ّی ائج االمتحان ي"نت ْیعل واطنین " ُ ن الم ھ م أن زبنائ ش
ساھمة . شأن خصومھ من المواطنین" یخفض"و و الم ى ھ ر یبق م األكب ن الھ قد تكون حریة التعبیر دعامة لبیاناتي ولك

سیب أو "  بقصده ومسارهاالنحراف الواعي "في تصحیح  ھذا ن ح بغیة إیقاف مسلسل تزویر اإلرادات دون خوف م
.رقیب

اع  ي قط ساد اإلداري ف ة الف ات محارب ن محط مة م ة والحاس ة الثالث و المحط ور نح ي العب ر ف ت أفك وحین كن
ة  یم، مرحل راج"التعل ةإخ اكم اإلداری وار المح ى أن وارھم إل ن أغ سؤولبین م م ، ظ"الم دة ل ل جدی امي عراقی رت أم ھ

رافض: أضرب لھا حسابا روف اإلعالم ال سبب ظ اون ب صحافیین" للتع ید ال ة ص شھود الرافضین، "حمل ول " لوال ق
زب والمحامون الرافضونھو إدارتھم، " الظالم"عندما یكون " الحق و اإلدارة والح  لتبني القضیة ما دام المتھم فیھا ھ

...ھ المحاميالذي ینتمي  إلیھ أو یتحالف مع

ائق األول،  سبة للع صحافةفبالن اب ال ن كت زء األول م س الج اریخ"، عك ي ت ة ف ات المھنی ب باالمتحان التالع
رب ین " المغ ا ب ا م لت بھ ي توص ات الت ل البیان ستقلة ك ة والم ة  الحزبی د الوطنی شرت الجرائ ث ن 2009 و2004حی

 عن نشر الرسائل 2010بتة، أعرضت الصحافة المغربیة سنة واحیانا كانت تنشر البیانات على حلقات وفق مواعید ثا
ائلي . المفتوحة الموجھة إلى  وزیر التعلیم المغربي ى رس اقبتي عل ى مع اللجوء إل ك ب ن ذل د م ت أبع بل ثمة جرائد ذھب

ة " الشمال"وقد كانت جریدة .  التي قد تزج بھا في صدامات مع السلطة ن مدین صادرة م ة ال ةطاألسبوعیة المغربی نج
.بطلة ھذه التخریجة الجدیدة من معاقبة اإلعالم لألقالم التي تراسلھا

ة ب" الشمال"  فقد توصلت ھذه الجریدة، جریدة  مي ومؤرخ ة باس لة موقع ایر 5األسبوعیة، بمراس 2010 ین
ة"وموضوعھا  ة الوطنی الة "حول الحیف الذي یطال وضعیتي اإلداریة والمھنیة في قطاع التربی ي رس لت ،  وھ أرس

رأت2102، في المحمول والمضمونبالبریدین،  ا ق م أصدق م شر ل د الن ي عن سابق .  كلمة لكنن دة ال شرت الجری د ن فق
طرللرسالة " ملخصا"ذكرھا  ضعة أس ھ في ب ةّ كل واریخ مقلوب ات وت اء ومغالط ولین أخط ة المتج ى للباع ن حت  ال یمك

ا داث"ف: الخطأ فیھ اي 16أح ارت " 2003 م داث"ص اي 14أح وع " 2004 م ف"وموض تح مل شطط اإلداري ف ال
"... أنا أكثر كفاءة من باقي المتبارین وأحق منھم بالنجاح في المباریات"صار " الذي أرزح تحتھ منذ سبع سنوات
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ا  سایر نھجھ ي ال ت الم الت مة األق ى لمخاص ذا المنح و ھ صاعدا نح ن اآلن ف تلجأ م ة س صحافة المغربی فإذا كانت ال
ن أي سلطة رابعة ندافع؟ وعن أي صحافةت التي ستسبب لھا حرجا مع السلطة، فعن أي وإلبعاد المراسال  نتحدث؟ وع
... ؟اإلعالم ننتظر من ھذا حق في المعلومة

اه رت االتج ي، غی واطن المغرب ر . ُوبدل االستمرار في االعتماد على اإلعالم إلیصال الرسائل إلى الم دأت أفك وب
شھود"المستوى األول ھو : ّلذلك، صار لزاما علي التحضیر للتحدي على مستویین. في ولوج باب المحاكم اإلداریة " ال

".المحامون"والمستوى الثاني ھو 

رھم ي س ھ ف ا یقولون ولھم م ر بق اكم والجھ ل . ّلم أتفاجأ العتذار الشھود عن المثول أمام المح ول رج الوا ق م ق فكلھ
ي : "وفا من أذن ھائمة تطاردھمواحد، بعدما التفتوا ذات الیمین وذات الشمال خ وف ف ى الوق درتي عل أعتذر عن عدم ق

دھا . وجھا لوجھالمحكمة ضد إدارتي شھادتي ض تطیع اإلدالء ب ع اإلدارة وال أس زاع م ي ن ا ف أنا ال أرید أن أكون طرف
ماء. ولو أنني أشھد لك بصدق قولك واریخ واألس ر الت شھاد. فمن یدري؟ قد تكون اإلدارة أعادت تزوی د اإلدارة ال ة ض

".أعتذر. خط أحمر ال یجوز لي تخطیھ فھم یمتلكون مفاتیح راتبي وراتب أوالدي

.المحامونلكن المفاجأة جاءت من الجھة األخرى، 

ى وجدة ومن ،جنوباأكادیر   شماال إلى طنجةمن : ربوع البالد" كل"اتصلت بمحامین من  ضاء  شرقا إل دار البی ال
نھم : زنھم متفاوتاكما حرصت أن یكون و. غربا فمن ھؤالء المحامین من كان وزیرا سابقا في حكومة مغربیة سابقة وم

م ... من فلسطین إلى العراق" الخارجقضایا"مع " مناضال"من كان نقیبا سابقا لھیأة المحامین ومنھم من كان  نھم كلھ لك
اءا دنھم وانتم اتبھم وم صل مك ذي یف د ال ةأجمعوا على جواب واحد رغم كل البع سیاسیة والمذھبی ن : "تھم ال ذار ع االعت

اقض"أما الصیغ، صیغ االعتذار، فتباینت ". عدم القدرة على الدفاع عن قضیتي ن ". حد التن ام واحد م و مح د ول م یب ل
المحامین الخمسة والعشرینولم یتفق ولو واحد من بین .  استعداده للدفاع عن القضیةالمحامین الخمسة والعشرینبین 

رفي مبرره  ع  اآلخ ن . م ضیة م سارة الق ة خ و حتمی ذاره ھ رر اعت ذاك مب ان ل شغاالت، ك رة االن ذا بكث ى ھ ا احتم فبینم
...النظرة األولى، بینما رأى ذاك أن ما سأخسره في القضیة أكبر مما سأربحھ وأنھ علي القبول بالوضع

ضویة ن خالل قراءة وم". المغربيالتضامن الجامعي"أما االعتذار األسوأ، فكان اعتذار جمعیة  رسالة سحب الع
:، یمكن استحضار ما حدث وما یحدث"التضامن الجامعي المغربي "التي أرسلتھا لجمعیة

 اإلخوة في التضامن الجامعي، الدار البیضاءإلى
التضامن الجامعي المغربيطلب سحب العضویة من : الموضوع
تحیة طیبة

أما بعد،
ا " المغربيالتضامن الجامعي "فقد انخرطت في  شئ علیھ ي أن الفكرة الت ا ب منذ ما یقارب العقدین من الزمن إیمان

ة  وزارة التربی ة ل ة التابع ھذا اإلطار القانوني كمنظمة اجتماعیة مغربیة خاصة برجال التعلیم والتفتیش واإلدارة والخدم
الة الطعن والمس بكرامتھم معتمدة الوطنیة بھدف الدفاع عن المصالح المعنویة للمنخرطین أمام الھیئات المختصة في ح

في ذلك على تعاقدھا مع محامین لضمان الدفاع مجانا عن مصالح رجال التعلیم إذا كانوا متابعین من لدن أولیاء التالمیذ 
اء  داء أثن ة أو اعت حیة إھان انوا ض م، أو إذا ك ام بعملھ ار القی أو من لدن السلطة القضائیة بسبب أفعال نسبت إلیھم في إط

ا ... اولة العملمز ل م ن ك ھ ع ضاء ویبلغ دار البی ة بال ام للمنظم وبذلك، یصبح لزاما على المنخرط أن یراسل األمین الع
...یتعلق بالمسائل التي تضرر منھا

اب اإلداري  نوات للعق سبع س ن ال د ع ا یزی ذ م ي"وألنني أتعرض من ضاء عمل ل ف ل " داخ صاء الكام ى واإلق عل
ة ة المھنی ى  إالواجھ رد عل داري ل  ك سنویة"ص وبر ال ات أكت نة "بیان وبر س ین أكت ا ب صادرة م ة ال 2004 المعروف

ّ والمجم2009و َ ُ ّعة بین دفَ ْتي كتابي َ اریخ 2009سنة " تاریخ التالعب باالمتحانات المھنیة في المغرب"َ ، فقد راسلتكم بت
ة 2009 نونبر 25 اریخ  ثم  كررت االتصال بكم كتابیا من خالل رسالة تأكیدیة ثانی ررت بت ر 23ْح ول 2009 دجنب  ح

:التضییق اإلداري على شخصي والضیاع المستمر لحقوقي اإلداریة وقد جاء في الرسالتین معا
 والمسجلة 2009 دجنبر 2 ، برسالتكم الكریمة المؤرخة بتاریخ 2009 دجنبر 23توصلت الیوم فقط،  األربعاء "

وء "قضیتي" مع وإني إذ أشكر لكم حسن تجاوبكم . 15711تحت رقم  ول اللج راحكم ح ن اقت وم ألثم اتبكم الی ، فإنني أك
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امعي لكنني أتمنى معرفة إن كانت جمعیة . إلى القضاء اإلداري وأنا اآلن بصدد جمع الوثائق الالزمة لذلك التضامن الج
".  ستختار لي محامیا یدافع عن ھده القضیةالمغربي

اودت مراس نكم، ع واب م أي ج ل ب اریخ وبعدما لم أتوص ونبر 1لتكم بت ن 2010 ن دفاع ع ام لل ل مح ب توكی لطل
: جاء فیھاقضیتي الحقوقیة لدى المحكمة اإلداریة بالرباط

ذلك " ة ل ائق الالزم ت الوث دما جمع ضاء اإلداري اآلن بع ى الق وء إل ول اللج راحكم ح ن اقت ددا  ألثم اتبكم مج أك
ضیتي تضامن الجامعي المغربيالأرجو أن تبادر الجمعیة، . وبعضھا مرفق مع ھذه الرسالة ن ق دفاع ع ، بتوكیل محام لل
"...لدى المحكمة اإلداریة بالرباط

، فقد فكرت في تحویل المراسلة من الواجھة الورقیة إلى الواجھة اإللكترونیة "شھورا طویلة"وألن االنتظار دام 
ضیتي " فوري"فإذا بي أفاجأ بجواب  ساعدتي ألن ق یة"یعتذر عن م ا ". سیاس رة ولم یح م ت التوض ة حاول ة وثالث ثانی

ون ورابعة وخامسة ي ك ي ف ا ھ در م وي بق سیاسي أو الترب ي ال ست ف شكلة لی رف " بأن الم رض من ط یم یتع ل تعل رج
آنذاك، انقطع االتصال نھائیا على المستویین، ". اإلدارة بمختلف مستویاتھا لضغوطات تعیق أداءه لعملھ في مقر عملھ

. الورقي واإللكتروني
مي وع شكل رس اتبكم ب إنني أك ن لیھ، ف دافع ع ا ت د أعتبرھ م أع ي ل ة الت ذه المنظم ن ھ ضویتي م سحب ع ا ل طلب

 بأي حال  من  األحوال ولو أن ھذا االمتحان األول واألخیر جاء بعد ثمانیة عشرة سنة من االنخراط مصالحي المعنویة
.   واإلیمان بجدوى االنخراط

.وتقبلوا جرأتي وصدق قولي

2011 مارس 23: ،  بتاریخالقصر الكبیربمدینة حرر 

؟"المحامون" عمن یحامي: بعد تھرب المحامین من الدفاع عن ملف معركتي مع الفساد اإلداري، أتساءل
اد ال " الشعب"إلى جانب " النقابات"و" المحامین"إن من عاین وقوف كل من في الثورتین التونسیة والمصریة، یك

... فس اإلطار النقابي یوجدان أیضا في المغربیصدق أن نفس المھنة ون

ع  ي الجمی ع وتحی ي الجمی ع وترض ف الجمی الجمیع وتخی ب ب ع وتلع ال زالت أصابع وأزرار السلطة تحرك الجمی
ع رب ... وتقتل الجمی ي المغ دینا ف یس ل ھ ل شك بأن اال لل دع مج ا ال ی ي بم ت ل دیولوجیا أثبت ل إی ن ك ررة م ة المتح التجرب

ة"و" َالحمیة"تحركھم " محامون"وإنما لدینا ) Avocats" (قضایامدافعون عن " ربح"أو" القبلی ن وراء " ال ادي م الم
ضیة ا . الق اقي"أم ى" الب صیغة المثن صمان ب صم خ ان الخ صوصا إذا ك اتھم خ ي اھتمام ر وارد ف ل غی تالف :  فیظ ائ

.كما في ھذا الكتاب" الحزب-القبیلة"و" السلطة"

ع ل وع الجمی ام رك س"أم ارب " لطةال سي أح دت نف ة، وج رة الكریم وات الح د األص وفھم ض الم"ووق ل الع " ك
اوى  ع دع ب برف د"ومطال عض ي ". الجمی سي ف دت نف ة" ووج ة " دوام اتي المادی اقتي وإمكان ستنزف ط ستنزفني وت ت

...والرمزیة إذ سأضطر لمقاضاة الزمالء واإلداریین والجرائد والمحامین والنقابیین والحزبیین

رة،  ول م اتي ح ن دراس ة م ھ بدراس ث ل ي أن أبع ث مغرب ي  باح ب من رب"طل ي المغ اعي ف اج االجتم " االحتج
ھ  لت ل ا  فأرس شرف علیھ یولوجیة ی دارات سوس سلة إص من سل شرھا ض ي " لن ة ف ات المھنی ب باالمتحان اریخ التالع ت

ن وفي الوقت الذي كنت أنتظر فیھ من الباحث إطراء على سرعة التجاوب مع ".  المغرب مقترحھ، فوجئت باالعتذار ع
...النشر ألن خط دار النشر مختلف وبأنھ یتمنى التعاون معي في مشروع آخر

:أتساءل
 عام وأكثر؟100ھل البحث السوسیولوجي في المغرب خاص فقط بالقضایا التي مضى علیھا 

صالحة" ھل العمل الحقوقي ك ا" ھیئة اإلنصاف والم ھ النتھاك رھن اھتمام ن أن ی ا یمك ضى علیھ ا 50ت  م  عام
... ویغفر لخروقات الحاضر؟

أین الحاضر من بحوثنا ودراساتنا واحتجاجاتنا ونضاالتنا؟
؟"الداخل"، أینھم من قضایا "الخارج"وأولئك المحامون الذین یطالعوننا صباح مساء وھم یناصرون قضایا 

...اسبھا؟ ھذه األسماء الكبیرة دون مسمیات كبیرة تلیق بھا وتنالماذا تحی

2011 ماي 26: القصر الكبیر، بتاریخ
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حول الحیف الدي یطال وضعیتي اإلداریة والمھنیة أولىمراسلة : الموضوع

أما بعد،

ضیاع الحقوق  (الالمھنیةفما كنت ألراسلكم، السید الوزیر المحترم، لو لم تتطور أمور أزمتي داخل القطاع إلى 
لو أن ھده الرسالة نضجت  كما تنضج الكتب یوما بعد یوم، و) اإلقصاء والتھمیش الممنھجان (والالأخالقیة) والمصالح

من الشعور بالظلم والغبن " سبع سنوات"بعد " الالنھائي"شھرا بعد شھر، سنة بعد سنة حتى أخدت شكلھا الحالي 
.والتضییق وسط ھدیر األبواق الصاخبة ألصوات المستفیدین من غلة الصید في المیاه العكرة

سلطة "و" تعاظم دور الموظف"ُفي العالم العربي عموما یدبر بشكل منھجي لفائدة " قفینتقزیم المث"فإدا كان 
الدي ال یرى أبعد من مھنتھ وراتبھ ومكتبھ وال یسمع غیر أصوات من یكلمونھ عبر الھاتف وال یقرأ غیر " الموظف

ھ ولدلك تفتح لھ األبواب السحریة ال مواقف لھ وال قضیة ل" الموظف"المدكرات والفاكسات التي ترد على مكتبھ، فألن 
الدي یتبنى القضایا ویلتزم بالمواقف یتعرض لكل أشكال التضییق " المثقف"نحو الترقي ونحو السلطة بینما یبقى 

... والتھمیش واإلقصاء
ة ُالسید الوزیر المحترم، لقد كنت دائما وال زلت ادعو الكتاب في كل أرجاء الوطن العربي إلى نھج طریق الحری

". أرض الواقع"، على "على األرض"لیس فقط على المستوى اللغوي او الفكري أو اإلبداعي بل " حریتھم"والجھر ب
  التي نصت على حمایة المنشئات 1949 غشت 12ُوكنت دوما أطمئن الكتاب بأن اتفاقیة جنیف المبرمة بتاریخ 
أیام "ان ثقافیة من كل شطط او بطش یستھدف حیاتھم واألعیان الثقافیة إبان الحرب تتضمن أیضا حمایة الكتاب كاعی

َإن المفكرین والفنانین والكتاب . ماداموا ضمیر األمة وضمیر اإلنسانیة ورموز التاریخ" السلم شأنھم " تراث ثقافي"ُ
.شأن ما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا من تراث معماري وحضاري راق

النفي خارج "إن العقاب بالنفي یبقى واردا مع فارق بسیط وھو أن لكن، إدا كان العقاب بالسجن خارج النقاش، ف
 حیث ّأقسى عقاب یسلط على إنسان حي" النفي داخل أرض الوطن"حین یكون " أمال"قد یكون أحیانا "  أرض الوطن

َكل أواصر الصداقات القدیمة وكل روابط العالقات القدیمة لیمسخ " إشارة واحدة من جھة واحدة"تنقطع ب َ ْ كل أحباء ُ
...ال یربطنا بھم رابط" ناس"، إلى مجرد "ةّمار"، إلى مجرد"عابرین"األمس إلى مجرد 

حت ت موقعا باسمنا مقاال بالدار البیضاء، السید الوزیر المحترم، أصدرنا 2003 ماي 16فغداة تفجیرات الجمعة 
 على عدة المقالوقد عممنا ". ى ثقافة الموتمن ثقافة الحیاة ال: على ھامش تفجیرات الدار البیضاء المغربیة: "عنوان

وزعنا نسخا على األصدقاء والمھتمین من كما . منابر إعالمیة عربیة  فاعلة على الواجھتین االلكترونیة والورقیة
 بأن موظفا في األمن المقالاخبرنا أحد الزمالء االساتدة ممن توصلوا بنسخة من ، لكن في الیوم الموالي. معارفنا
انتزع البیان من یده أثناء قراءتھ لھ في المقھى وامتطى دراجة ناریة وأرسلھ بالفاكس إلى جھة ما وأرجع السري 

ٌسألناه عن الطریقة التي تعرف من خاللھا الموظف في االمن السري على أن ما یقرأه األستاد . النسخة لھ لیتم قراءتھا
!...  الدائمینمن جلسائھ" جلیس"ھو فعال بیان، فأجاب بأن الموظف ھو 

ّوكأنما استجابة لضغطة زر، مباشرة بعد ھده الحادثة الناس " كل "عالقات" تغیرت"، ّضاغط مجھول "منً
َت زیارات عائلتي، فتر سالم الجیران، بدأ التفتیش في سلّقل: بي ُ َ  قمامتي، وأخد قدماء المحسوبین أصدقاء یتقاطرون ةْ

... ي النقال، وبدأ إقصائي من كل أشكال الترقیة المھنیةلحدف أرقامھم الھاتفیة من ریبرتوار ھاتف
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لكن . لمقاھي أشخاص تتراوح ھویتھم بین النكرة والمعرفةلفقد بدأ یتناوب على مراقبتي خالل فترات ارتیادي 
 الخاصة بمطاردة الشطط الدي الزم 2004/2009" بیانات اكتوبر السنویة"بعد انطالق النقلة النوعیة مع تجربة 

َبعید انطالقھا، بدأت على خط المراقبة الموازي  " مقاطعتھا إلى األبد"ن نتائج االمتحانات المھنیة التي دعونا لإعال ْ َ ُ
العیون"وقد كان من بین تلك ". من یجالسني"إلى مراقبة " مراقبتي"نقلة نوعیة موازیة أیضا وتمثلت في االنتقال من 

 یستغلون عالقات الصداقة القدیمة لمجالستنا مباشرة وأخد الكلمة من أفواه الدین كانوا" قدماء األصدقاء": "المراقبة
نقابیون " مناضلون"لھویة جلسائي في األماكن العمومیة " المراقبةالعیون"أصحابھا، كما كان من بین تلك 

"...  أعوان سلطة"سیاسیون و" مناضلون"و
فقد صار " أكثر إجرائیة"ي، فكانت ھناك تحریات ّأما في حی. حدث ھدا في األماكن العمومیة وسط المدینة

جاري الدي أدخلني المدرسة عند بلوغي سن التمدرس أواسط السبعینیات مكلفا بتفتیش سلة قمامتي حتى اضأت 
وبعده جاء . المصباح علیھ دات لیلة مظلمة  فتلعثم في كالمھ المبثور وھو یبحث عن جواب وراسھ داخل سلة  القمامة

لتدكیري بإخراج سلة قمامتي وھي عادة ال یقوم بھا احد من " طرق بابي"نظافة الدي بدا یواظب على دور موظف ال
لكنني لم أكن ... ولما اخبرت الجیران بأمره تخلى عن عادتھ". في العالم بأسره وعلى مر التاریخ"موظفي النظافة 

الدكرى الثانیة افة حتى وقعت الواقعة في الجیران وموظفي النظ" تتجاوز"من طرف جھة " مراقبا"أعي بأنني صرت 
2004 ماي 18بعد منتصف لیلة الثالثاء " خالل فترة نومي"فقد اقتحم مجھولون بیتي . لتفجیرات الدار البیضاء

وقد تمثلت . وتركوا لي رسالة غیر مكتوبة وقوامھا أن في اإلمكان الدخول إلى العمق المحدد وقتما نضجت اإلرادة لدلك
دون تلمس حتى األوراق النقدیة الزرقاء " سالمین"بیتي وخرجوا " عمق"في " أشیاء"لة في قلب وضعیات ھده الرسا

حسن "تباع أ، "الحشاشون"وھي طریقة سلكھا من قبل عشرة قرون !... المنزلة عاریة على المائدة وسط الصالة
لمخدة  التي یتوسدونھا لیدكروھم عند الدین كانوا یتسللون إلى غرف نوم ضحایاھم ویتركون خنجرا على ا" الصباح

...یقظتھم بأنھم تحت رحمتھم وبأنھ باإلمكان عودتھم متى شاؤوا لیفعلوا ما شاؤوا
لیس قبل  "بعیدة لكن" أخرى"جلسائي إلى أماكن "كل"ولقد أثبت المراقبة فعالیتھا وأثمرت عن تھریب 

، مباشرة "قدماء األصدقاء"كما صار بعض "! ضدھا "ناضلفي االمتحان المھني وترقیتھم بالطریقة التي أ" تنجیحھم
وعن المھنیةمدافعین عن نزاھة االمتحانات"و" مناضلین حزبیین"و" مناضلین نقابیین"بعد تنجیحھم وترقیتھم، 
..."التقدم الحاصل في البالد

 كوننا زمالء لك أصبحنا شخصیات مھمة لمجرد: "استثمارھم لزمالتھم لي" بدایة"بعض الزمالء صرح لي في 
فكل الفاعلین من كل األطیاف السیاسیة والنقابیة والجمعویة ینادوننا بأسمائنا الشخصیة والعائلیة ویطلبنا ! في العمل

!"لمجالستھم ومحادثتھم
:ثم بكل صراحة

ُّأستادي العزیز، أنت شخصیة محبوبة وسمعتك طیبة لكن ھده البیانات ستضر" ُ َ وإال ! أوقفھا حاال. َ بك كثیراَ
!"ستفقد الكثیر من عالقاتك وصداقاتك

لمن أناضل؟ ولمادا؟ فاألصدقاء یقبلون بدور الدمى : وفي عز االزمة، بدا یساورني الشك وبدأت اتساءل
...في االمتحانات المھنیة" التنجیح"في الحركة االنتقالیة او " التنقیل"ویبیعون صداقاتھم لمجرد 

جیل اإلیذاء بالضرب والجرح : على الجیل الجدید من العقوبات في تاریخ البالدلكنني، في المقابل، فتحت عیني 
. على جسد المعتدى علیھ" دون ترك أثر الضرب والجرح"و" طرف معتدي"لعموم الناس ك" الظھوردون"والتجریح 

الدي ركز على ثاني الجیل الفي الستینیات والسبعینیات، جاء " الضرب المبرح"من العقوبات، جیل الجیل االول فبعد 
اإلطارات الجماھیریة وإفراغھا من قواھا في الفترة الممتدة من أواسط السبعینیات من القرن العشرین إلى " اختراق"

العقاب " یمارس"الدي " العقاب الشبحي"جیل :  من العقوباتالجیل الثالثنھایة التسعینیات منھ، والیوم جاء دور 
ما ھو إال شكل من " المتضررین"ن تواطؤ العامة من العوام على أن ما یحدث لُكطرف معاقب لضما" دون الظھور"

"...الجنون"و" التوھم"و" الوھم"اشكال 
فحتى محاوالت العمل خارج أرض الوطن ". اإلقامة الجبریة"بھده الطریقة، أصبحت أعیش شكال من أشكال 

 لھدا الموسم ناء الجالیة المغربیة القاطنة بأوروبامباراة  تدریس اللغة العربیة والثقافة المغربیة ألبمن خالل 
َ كنت وال زلت أقصى منھا ولو انني كنت ھده السنة 2009/2010 ْ في اإلقلیم الدي تقدم بملف " المرشح الوحید"ُ

فیما أرسلت الدعوات الجتیاز المباراة " المقصي الوحید"الترشیح في اآلجال القانونیة، فقد كنت، عكس كل التوقعات، 
كما ورد في ھده الرسالة الموجھة للسید مدیر " بعد انتھاء اآلجال القانونیة"للمترشحین الدین قدموا ملفاتھم بثالثة ایام 

:  في دات الموضوع تطوان-أكادیمیة طنجة
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17 الموافق ل2009 نونبر سنة 5 الصادرة بتاریخ 152فتجاوبا مع المدكرة الوزرایة رقم 
والمنظمة لمباراة تدریس اللغة العربیة والثقافة المغربیة ألبناء الجالیة 1430من دي القعدة سنة 

المغربیة القاطنة بأوروبا لھدا الموسم، قررت خوض غمار المشاركة رغم أن المدكرة بصیغتھا 
الورقیة لم تصل إدارة أي مؤسسة تربویة في اإلقلیم، إقلیم العرائش، إال بعد انتھاء أجل إیداع 

ّمما جعلني أحم. ملفات الترشیح َ ُل المدكرة في صیغتھا اإللكترونیة في أول یوم لظھورھا على ُ
  ألعد ملفا متكامال في ظرف الثمان 2009 نونبر سنة  11صفحات اإلنترنت مساء یوم األربعاء 

واألربعین ساعة المتبقیة إلیداع الملف بین أیادي نیابة وزیر التربیة الوطنیة والتعلیم العالي 
ملف " أول"  ك2009 نونبر سنة 13االطر والبحث العلمي بإقلبم العرائش  یوم الجمعة وتكوین 

لكنني، لدى وصولي إلى مكاتب نیابة . مترشح لمباراة ھدا الموسم على الصعید اإلقلیمي" أول"ل
 واثقا من الخیارات العقالنیة النابعة عن المعاییر 2009 نونبر 24العرائش زوال  أمس الثالثاء 

ضحة والمقبولة في فرز الملفات، تفاجأت بغیاب بطاقة دعوتي الجتیاز المباراة فیما تم  الوا
انتھاء األجل المحدد في المدكرة بثالثة أیام، یوم " بعد"استدعاء مترشحین أودعوا  ملفاتھم 

.2009 نونبر سنة 16اإلثنین  
ي لھ عالقة لھ بصدور كتابي أرجو أال یكون إقصائي من ھده المباراة للسنة الثانیة على التوال

".تاریخ التالعب باالمتحانات المھنیة في المغرب"

)09/57المسجلة تحت رقم   و2009 نونبر 25تطوان بتاریخ  -مدیر أكادیمیة طنجةرسالة الموجھة إلى السید نص ال(

لیم العالي وتكوین االطر أو في ھده الرسالة الموجھة إلى السید النائب اإلقلیمي لوزارة التربیة الوطنیةوالتع
:والبحث العلمي على إقلیم العرائش

فاستدعاءات المباریات التي أنتظرھا ككل المرشحین ال أتوصل بھا وأحیانا أكون المرشح "
المقصى الوحید كما حدث قبل أسبوعین مع مباراة تدریس أبناء الجالیة المغربیة بالخارج، وملفات 

ر االولي كما حدث مع دات المباراة السنة الماضیة، والمبارتین ترشحي تقصى مبدئیا من اإلختیا
ُالوحیدتین اللتین سمح لي باجتیازھما كنت أعلم مسبقا بإقصائي منھما إقصاء مقنعا وبأنھما مجرد  ُ ُ َ ُ
در الرماد في عیون المتتبعین، أما قرار تفتیشي  عكس كل الموظفین الدین یتلقون قراراتھم من 

َإلداریة في أوقات مقبولة فعلي أن أسافر شخصیا إلى نیابة وزارة التربیة الوطنیة خالل المراسالت ا َ َ
والتعلیم العالي وتكوین االطر والبحث العلمي باإلقلیم والتفتیش في دوالیب المكاتب والمصالح كما 

".2009حصل لي في أكتوبر من ھده السنة 

)2009 دجنبر 10 بتاریخ یة الوطنیة على إقلیم العرائش نائب وزیر التربرسالة موجھة إلى السید مقتطف من (

، تعرضنا العتداء مسلح من طرف "2003تفجیرات الدار البیضاء  "نشر مقالنا عنوبعد ثالثة اشھر من 
عصابة ملثمة ومدججة بالسالح االبیض ألول مرة في حیاتي في مدینتي وفي خیرة شوارعھا وتحت االضواء 

... بمحضر لدى الشرطة لكننا لم نتوص بأي جواب لحد الساعة بعد مرور أزید من خمس سنواتوقد تقدمنا. الساطعة
2009- 2004السید الوزیر المحترم، فقد أصدرنا، كما تعلمون، بیانات أكتوبر السنویة خالل الفترو الممتدة بین 

الدولیة المتتالیة والمھینة لصورة المغرب للتندید بالشطط الدي بدأ یطال االمتحانات المھنیة بالمغرب في عز التصنیفات 
في مدینتي وألن الجمیع، . ولم یكن یھمنا جني أي ربح شخصي من ورائھا عكس التقالید البئیسة السائدة. والمغاربة
المحلیون إلى زعزعة االرضیة تحت أقدامي من خالل إشاعات " الفاعلون"، كان وال زال یعلم دلك، فقد لجأ على األقل

.ي العدائیة وسوء الظنموغلة ف
مادام الطعن یقتضي المطالبة " مستحیل"وإن كنا لم نتقدم یوما بالطعن قانونیا في نتائج االمتحانات، فألن االمر 

تعلن بعد مرور "وألن نتائج المباراة كانت والزالت . باالطالع على أوراق االمتحان أوال ثم الطعن في النتائج بعد دلك
، آنداك یصبح أمر  الطعن في النتائج وفي نزاھة االمتحانات المھنیة بالمغرب "حان المھنيحوالي سنة على االمت

"!...أوراق االمتحانات المھنیةضیاع"مستحیال بسبب 
 وتبنتھا بعده حركات المقاومة في العالم المھاتما غانديالسید الوزیر المحترم، المقاومة السلمیة سالح ابتكره 

لكن ما لم "... االبارتھاید" في عھد المیز العنصري جنوب إفریقیاعھد االحتالل النازي إلى  في الدانماركبدء من 
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المھاتما  وما أقف الیوم شاھدا علیھ وال یشھده غیري في ھدا الوطن وال یراه ھو شعار المھاتما غانديیخطر على بال 
" الحرب السلمیةشعار "مر اإلنجلیزي  إلى  ضد المعھند غانديفي " المقاومة السلمیة"فمن شعار ". مقلوبا "غاندي

 بعزلھ عن محیطھ ودائرة معارفھ من خالل تنجیح أصدقائھ في المباریات المھنیة التي أوال:محمد سعید الریحانيضد 
كشكل من اشكال بالسماح لھ بتمریر بیاناتھ وخطاباتھ علناوثانیایطعن فیھا وحرمانھ من مصالحھ المھنیة والحیاتیة، 

ایة لحال الدیموقراطیة في البالد لكن مع التصدي لھ بشراسة لیس في مجاالت البیانات واإلصدارات بل في مھنتھ الدع
...وقوت یومھ

السید الوزیر المحترم، طلبت یوما من مدیر مؤسستي الجدید وثیقة ففضل البحث عنھا في ملفي على رف 
اجأ الجمیع عندما اخد المدیر ملفي اإلداري من الرف بیدین وقد تف. الخزانة باإلدارة حیث كنا رفقة أساتدة آخرین

واعترف بأن دھوال عظیما غمرني كما غمر باقي االساتدة الحاضرین داخل اإلدارة إد سأل . تحتمالن بالكاد ثقلھ
:أحدھم، مندھشا

!؟محمد سعید الریحاني ھل ھدا ملف -
:فأجاب المدیر الجدید للمؤسسة بعفویة

. نعم-
:ألساتدة تساؤل رجل واحدفتساءل ا

! ومادا یمكن أن یكون في ملفھ حتى یصبح في ھدا الحجم وبھدا الثقل؟-
 إلى الیوم لم أتغیب إال 1992/1993وقد كان سؤال األساتدة وجیھا فمند دخولي إلى عالم التدریس في موسم 

ات طبیة مصادق علیھا كما  أن ألسباب تتعلق بأنشطتي الثقافیة ولم أمرض إال ثالث مرات من خالل ثالث شھاد
فال صادفت : سلوكي منضبط ومتزن فلم أتعرض خالل كل مسیرتي المھنیة إلى أي شكل من أشكال التعنیف اإلداري

ُفبمادا ینفخ ملفي ... یوما لفت انتباه أو تنبیھ أو إندار أو توبیخ وال استدعیت في یوم من االیام إلى المجلس التأدیبي َ ْ ُ
...ھدف؟ ومن ھي الجھة التي تقف وراء دلك؟اإلداري؟ وألي 

التربیة الوطنیة والتعلیم العالي وتكوین االطر والبحث العلمي وزارةھل: "السید الوزیر المحترم، أنا اتساءل
نضخ دماءنا في شرایینھا وننسى دواتنا من أجل شعاراتھا ھي التي تنفخ لي ملفي اإلداري ألھداف ال أعتقد بأي شكل 

ال بأنھا أھداف تربویة أو نبیلة وال حتى إنسانیة؟ أم أن االمر یتعلق بجھة ثانیة ال تعلم حتى وزارة التربیة من االشك
!"...الوطنیة بوصولھا إلى ملفي في إدارة مؤسستي

.وفي انتظار فتح ملفي كامال غیر منقوص، تقبلوا احترامي وتقدیري
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122010

 في قطاع التربیة الوطنیةالحیف الدي یطال وضعیتي اإلداریة والمھنیة حول ثانیةمراسلة : الموضوع

أما بعد،
ن طریق البرید المضمون كسائر الناس من غیر عمن خارج السلم اإلداريفأراسلكم، السید الوزیر المحترم، 

، عكس كل القوانین والتشریعات واألعراف اإلداریة المعمول بھا في سائر قطاع التربیة والتكوین" خارج"الموظفین 
ّْبعدما سداألقطار في الزمن الراھن،   إلتمام إحكام  باب المراسالت اإلداریة عبر السلم اإلداري، في وجھي ھذا الباب،ُ

لقد صرت، بھده الصفة، .   رغم انضباطي المھني واإلداريّالطوق التعسفي  حولي وإكمال العزل الممنھج علي
ال تقبل "الموظف الوحید في المغرب الحاضر الذي ": بال حقوق" في المغرب الراھن الذي یشتغل الموظف الوحید

ال "، الموظف الوحید الذي " یطلع على المذكراتال"، الموظف الوحید في المغرب المعاصر الذي "مراسالتھ اإلداریة
"...یتلقى االستدعاءات الجتیاز المباریات

 وتفوتني، بھده الطریقة، المستجدات اإلداریة والتربویة ال أتوصل بھا وال أطلع على جدیدھافالمذكرات اإلداریة 
الع علیھا في حینھا واالستفادة من  من الموظفین القدامى والجدد على االطنظرائي في نفس المؤسسةالتي یواظب 

، فكما تعلمون، السید الوزیر المحترم، المذكرات اإلداریة ھي عین الموظف على ما یجري حولھ في القطاع. مضامینھا
تضیع العدید من حقوقھ ،في حینھاوبدون اطالع الموظف علیھا بما في ذلك المذكرات المنظمة للمباریات المھنیة، 

الحق "و" الحق في التوصل باستدعاء الجتیاز المباراة"و"الحق في الترشح للمباریات المھنیة"ھا اإلداریة بما فی
..." الحق في"و..." في

تاریخ "بعنوان " كتابا كامال"أما المباریات المھنیة،  فقد أصدرت بشأنھا، كما تعلمون السید الوزیر المحترم، 
الجیل الجدید من وھو الكتاب الذي أخشى أن یكون وراء ھدا 2009سنة " التالعب باالمتحانات المھنیة في المغرب

ّال تشبھ بأي حال من االحوال نماذج العقوبات المتداولة التي تعرض لھا الكت التي تنالني والتي العقوبات ّاب على مرُ ُ
من " دید والمبتكرالنوع الج"إن ... من خالل منع كتبھم من التداول إما بمصادرتھا أو حجزھا  أو حرقھاالتاریخ 

 إثارة الضجة وصناعة البطوالت العقاب الذي نلنا وال زلنا ننال قسطنا منھ یحرص حرصا مبالغا فیھ على االبتعاد عن
، مجال الثقافة واإلنتاج الثقافي، لیتفرغ لمعاقبتھ إداریا "داخل مجال اشتغالھ ككاتب"التي یثیرھا غالبا عقاب الكاتب 

بیانات "، بعیدا عن أجواء ومالبسات وظروف األزمة األصلیة المتمثلة في صدور "وظفداخل قطاع اشتغالھ كم"
ّ والمجم2009  و2004 المعروفة الصادرة ما بین أكتوبر سنة "أكتوبر السنویة َ ُ ّعة بین دفَ ْتي الكتاب المذكورَ تاریخ "َ

رقلة المصالح اإلداریة واإلقصاء ، عن طریق ع2009في الصیف الماضي " التالعب باالمتحانات المھنیة في المغرب
...  على الواجھة المھنیةالكامل 

 فقد قبول مراسالتي اإلداریة، " الصریح والعلني"رفض إدارة مؤسستي أما بالنسبة للمراسالت اإلداریة، فبعد 
طرق الباب للوصول إلیكم، السید الوزیر المحترم،  قبل " ما قبل أخیرة"أضحى البرید والصحافة واإلنترنت وسیلة 

.باب المحكمة اإلداریة: الثاني
 من العمر الدي رت ما یقارب السبع سنواتّأزمة إداریة عملكل ھده األسباب، السید الوزیر المحترم، وبعد 

حول نفس الموضوع الدي للمرة الثانیة، أفنیتھ والزلت أفنیھ دعما للرقي بھدا القطاع وخدمة لمستقبل الوطن، أراسلكم، 
بقیت لحد الساعة التي " العمومیة"   عبر كل وسائل االتصال 2010 ینایر 5بقا بشأنھ بتاریخ الثالثاء راسلتكم سا

وكشف أسباب " رفع الحیف الدي یطال وضعیتي اإلداریة والمھنیة وفتح ملفي كامال غیر منقوص" لي قصد متاحة
. العصورّ یحدث ألحد غیري على مرلموالذي مؤسسي وممنھج  وبشكل حصریاھذا الھجوم اإلداري الذي یحدث لي 

. ، تقبلوا، السید الوزیر المحترم،  تقدیريفتح ملفي كامالوفي انتظار 
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 في قطاع التربیة الوطنیةالحیف الدي یطال وضعیتي اإلداریة والمھنیة حول ثالثةة مراسل: الموضوع

أما بعد،
 في الحیف واإلقصاء اللذین أتعرض لھمافقبل أزید من ثالثة أشھر، السید الوزیر، راسلتكم في موضوع 

، راسلتكم عن طریق في البدایة. يبسبب نشاطاتي الثقافیة وللسنة السابعة على التوالمھنتي بقطاع التربیة الوطنیة  
الحیف الدي یطال وضعیتي اإلداریة والمھنیة في قطاع التربیة " حول موضوع 2010 ینایر 5السلم اإلداري بتاریخ 

تحت  النسخ الثالثة من المراسلة سرعان ما أرجعت لي لكن إدارة مؤسستي 01/10برسالة مسجلة تحت رقم " الوطنیة
لذلك عمدت شخصیا إلى إرسال ذات المراسلة إلى وزارتكم ". عدم االختصاص"مبرر  أغربھا مبررات متناقضة

لم أتلق أي   لكنني 2010 ینایر 7الموقرة بالبرید المضمون بعد یومین من عدم السماح بمرور مراسلتي إلیكم  بتاریخ 
ي أعید الكرة من خالل تحریر  وھو ما جعلنجواب بعد ذلك ولم ألحظ أي تغییر في سیاسة الحیف الممنھج الذي یطالني

 لكن 2010 فبرایر 12 بتاریخ بالبرید المضمون طبعاومرسلة ) العربیة والفرنسیة(رسالة ثانیة في نسختین بلغتین 
ُ، أقدم على  نشر النص الكامل للرسالة على بعد مرور أكثر من ثالثة أشھروھذا ما جعلني، . دون  صدى أو أثر

 لعموم الرأي على نشر الرسالةبعد أقل من أسبوعربي اإللكتروني والورقي ألتفاجأ، صفحات اإلعالم المغربي والع
التي حرمت منھا لمدة سنة دراسیة كاملة تأتیني بالمذكرات الوزاریة واألكادیمیة والنیابیةالعام الوطني والعربي، 

لعدد الكبیر جدا من المذكرات وقد ھالني ا. 2010 ماي 21حتى مكتبي في القسم الذي أشتغل فیھ بتاریخ الجمعة 
من المفروض، بقوة الحق والقانون،  أن أتوصل بھا في حینھا وأوقعھا في  والتي كان المائة مذكرةوالذي ناھز 

فقد توزعت المذكرات المائة التي حرمت من االطالع علیھا في حینھا واالستفادة من مضامین نشراتھا . تاریخ ورودھا
:بین

، "التربیة والتكویندفاتر"منت دعوات للمساھمة في مجالت تربویة جادة كمجلة  تضمذكرات ثقافیة* 
،بالقصة القصیرة واإلبداع التكنولوجي خاصة ومذكرات إبداعیة* 
 نسمع أو حول بعض المباریات المھنیة الخاصة بتغییر اإلطار والتي مرت دون أن نقرأھا ومذكرات مھنیة* 

بھا،
...ت الشراكات بین وزارة التربیة الوطنیة وباقي الشركاء كمذكراومذكرات إخباریة* 

السیر العادي لعملي  قراءتھا في القسم لتفادي اإلخالل بّ، فقد تعذر عليعدد المذكرات ناھز المائةوألن 
، فقد حملت معي المذكرات المائة إلى بیتي لقراءتھا بإمعان لم أفعلھ من قبل مع قدیم المذكرات في وإھمال واجبي

راعني ھول التفكیر اإلداري في القطاع الذي أشتغل فیھ واإلصرار المؤسسي على إقصائي وكم. لسنوات الماضیةا
...!وعزلي بطریقة ال تحتكم لیس فقط إلى االحترافیة بل حتى على أبسط شروط الشجاعة والجرأة والمواجھة

" ى تاریخ الیوم الذي اطلعت  فیھ علیھابالتنصیص عل"ولقد وقعت، السید الوزیر، على ھذه المذكرات المائة 
على المذكرة " اطالعي "التي تفصل بین تاریخ" الھوة السحیقة"وھو ما یشھد على 2010 ماي 21الجمعة وھو یوم 

علیھا في تاریخھا الذي یعود إلى شھر " غیري من باقي األساتذة "للمؤسسة وتاریخ اطالعوتوقیعھا وبین یوم ورودھا
2010 وشھر ینایر 2009 وشھر دجنبر 2009 وشھر نونبر 2009 وشھر أكتوبر 2009شتنبر  وشھر 2009غشت 

...2010 وشھر أبریل 2010 وشھر مارس 2010وشھر فبرایر 
صونا لتوقیعي من التحریف وحمایة للتاریخ المنصوص علیھ "ولقد نسخت صورا كربونیة لھذه المذكرات 

. عند الضرورة واالقتضاءوذلك لإلدالء بھ" بجانب اإلمضاء من الشطب
.وتقبلوا، السید الوزیر، تقدیري واحترامي
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وتكوین االطر والبحث والتعلیم العاليربیة الوطنیةاستمرار عرقلة حقوقي اإلداریة في نیابة وزارة الت: الموضوع
 بإقلیم العرائشالعلمي

تاریخ التالعب " لتدارك تفاعالت األزمة التي رافقت صدور كتابي 2010 یونیو 16جلسة حوار األربعاء : المرجع
"باالمتحانات المھنیة بالمغرب

تحیة طیبة
أما بعد،

التي " جلسة الحوار"محترم، أنكم أدركتم حسن النیة التي أبدیتھا لقبول فال بد، السید نائب وزیر التعلیم ال
 بالرغم من المؤاخذات العدیدة التي سجلتھا على عملیة اإلعداد 2010 یونیو 16دعوتموني لحضورھا بتاریخ األربعاء 

، عدم اطالعي على عدم توصلي بالدعوة، تأجیل الجلسة دون إشعاري بذلك، طریقة تنظیمھا وإدارتھا: لتلك الجلسة
ًومع ذلك، قبلت الدعوة إیمانا بأننا جمیعا، في قطاع التعلیم، ... التقریر الختامي للجلسة الذي حرره المقرر وأخرجھ معھ

حتى إذا ما حدث شطط، ". لفائدة الوطن"بعضنا البعض " مع"وإنما نعمل جمیعا  " لفائدة بعضنا البعض"ال نشتغل 
محاربتھ دون ھاجس الخوف على المنصب أو الموقع أو الزمالة أو غیرھا من العوائق تعقبھ و" جمیعا"وجب علینا 

ألزمة " حلول"ویتوقع منھا الخروج ب" جلسة حوار"ًالتي یجب القطع معھا قبل أي جلسة حوار یراد لھا ان تكون فعال 
".الدقائق"تستفحل مع مرور 

الواحدة "فیھا، برسالة ھاتفیة قصیرة على الساعة فقد تفضلتم بدعوتي عن طریق مدیر المؤسسة التي أشتغل 
في "  الجلسة"ف. ثانیا" الحوار"أوال ثم شروط " الجلسة"كانت تنقصھا، بصراحة،  شروط " جلسة حوار"،  ل"لیال

ّسیاقھا اإلداري العام  یسبقھا عادة إعداد جدي من إرسال الدعوة للحضور والتزام بموعد الجلسة وإعداد تقریر في : ِ
... المكان واطالع الجمیع علیھ في حینھ والتوقیع علیھ بتاریخ یوم انعقاد الجلسةعین

شرط  التواصل إذ طفت للسطح : أیضا شروطھ ومن ضمنھا" الحوار"اإلداریة شروطھا، فل" الجلسة"فكما ل
 متكافئة مع خمسة إذ وجدت نفسي في مواجھة غیر: منذ البدایة ازمة تواصلیة  انضافت إلى األزمة اإلداریة األصلیة

وقوعھا " تنفي"كل الخروقات أو " تبرر"إداریین معنیین مباشرة باألزمة من جھة وسلطة إداریة من جھة أخرى 
ُوھو ما جعل الجلسة تغلب علیھا لغة . ّبالمرة ّ َ ".فضیلة االعتراف"على لغة " امتالك الحقیقة"ُ

وھذا ". الشطط اإلداري"وبین " لحق المھنيا"فقد كان من المفترض أن یكون الحوار موجھا للفصل بین 
ّبالضبط ما جعلني ألبي الدعوة فحضرت إلى مقر نیابة وزارة التعلیم على إقلیم العرائش اعتقادا مني بأن البداھة خالل  ّ ُ

في الوقت الذي وقفت فیھ على حقیقة أخرى قوامھا أن " الحق المھني"ستسیر في اتجاه االنتصار ل " جلسة الحوار"
كي " الحق"ال ینفعھ " یتیما"في خالفاتھ مع اإلدارة " األستاذ"بینما یبقى " اإلداري"ینحاز دائما إلى جانب " دارياإل"

! یقفون إلى جانبھ" حلفاء"یكسب 
، "على المستوى اإلقلیمي"ولعلھ من الطریف أن تتقدم  نیابة وزارة التربیة الوطنیة، كطرف أول في األزمة 

ُلكنھا ما أن تدع " ارجلسة حو"عقد " بطلب" ْ ٍمصغ"، من "ألسباب ما"للحضور  حتى تتحول، " الطرف الثاني"َ ْ إلى " ُ
ٍّصاحب حل"، ومن "ُمدافع" ٍمؤزم لألمور"إلى " َ ِّ َ كوسیلة ناجعة لتعزیز " الھجوم"إلى ثقافة " االعتذار"، ومن ثقافة "ُ

ٍمحاور"الدفاع، ومن  ٍناصح"إلى " ُ تنصح الطرف الثاني الذي یشتكي تظلما إداریا دام : رْفي قلب غیر مفھوم لألدوا" ِ
سبع سنوات بضرورة االعتناء بصحتھ وعدم تردده في اإلقدام على متع الحیاة  لیعیش حیاة سعیدة بعیدة عن األزمة 

في ھذه األزمة ولیس " األولالمتھم"ھذه تصبح " جلسة الحوار"خالل " طریقة تفكیري"وھو ما جعل !... الجاریة
طریقة "في الوقت الذي تركزت فیھ كل الجھود للتركیز على إلحاق " المقدس"َّالتي تم إلحاقھا ب"  اإلدارةشطط"
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التي تشكل " الثنائیة"والحق أن ھذه الطریقة لیست بالغریبة على المغاربة الذین یعوون جیدا ". المدنس"ب" تفكیري
".  ّالرعیة"و" ّالراعي"ثنائیة ": ّحمورابي"ما منذ عھد قطب الرحى في فلسفة اإلدارة المغربیة خصوصا والعربیة عمو

" مثقف"بالمھنة وبین اھتماماتي ك" أستاذ"مرارا، خالل الجلسة المذكورة، طالبتموني بالفصل بین مھامي ك
وإال فأین دالالت الفصل بینھما في عرقلة مصالحي اإلداریة وإقصاء. ولكنكم في عالقتكم بي ال تفصلون بین المھمتین

في ما جرى وما یجري منذ سبع سنوات؟" المھنیة"ملفات ترشحي للمباریات بشكل دائم؟ فأین 
وھذا ما شرحتھ ". مھنتي"من خالل " مثقف"إن أزمتي، السید نائب وزیر التعلیم، تتلخص في كوني أعاقب ك

16جلسة "مین الالحقین للكم مرارا خالل الجلسة مع مالحظتي إلرادة ثابتة من طرفكم في عدم تقبلھ ولو أن الیو
.صدق قولي وصدق معاناتي مع ھذه اإلدارة" الملموس"أثبتا ب" یونیو

ّ، حاول العاملون والقیمون على 2010 یونیو 18فیوم الجمعة  حضروا "من الذین " مصلحة شؤون الموظفین"ِ
من " تجارب الماضي"تكرارقبل ثمان واربعین ساعة فقط، على موعد مع " جلسة الحوار ووعدوا ببدایة صفحة جدیدة

تاریخ المصادقة على "، ومبرر النقص ھو "الملف الناقص"خالل رفض ملف ترشحي لمباراة التفتیش وتعلیل األمر ب
والعجیب أن . وبأن القانون یلغي كل وثیقة صودق علیھا بتاریخ یتعدى ثالثة أشھر" (...) الشھادة الجامعیة المرفقة

من المترشحین الذین قبلت ملفاتھم بشھادات " ْغیري"ھذا القانون ال یقرؤونھ على " ّعلي"نفس الموظفین الذین یقرؤون 
"!السنة الكاملة"ودبلومات یصل تاریخ المصادقة علیھا 

ً أوال ھي" النقص "إن محاولة اإلداریین العاملین تحت إمرتكم إقصاء ملفي بمبرر فالوثائق . منافیة للقانونّ
ال یزال على قید "للتأكید على أن صاحبھا ... باستثناء شھادة تاریخ االزدیاد وشھادة الحیاة " ال تتقادم"المصادق علیھا 

،  وثانیا.أما الدبلومات والشھادات المصادق علیھا ھي شھادات مقبولة لدى كل اإلدارات مدى الحیاة". الحیاة
صارخة في " عنادة"لیھ، تبقى محاولة تنم عن فمحاولة إقصاء ملفي من الترشیح للمباراة في التاریخ السابق اإلشارة إ

".عرقلة مصالحي اإلداریة"االستمرار في 
التشویش على الرأي العام الذي ھو مجرد "  یونیو16جلسة حوار "وإنني ألخشى أن یكون الھدف من وراء 

. ویاتھا الثالثة لألزمةقرأ الرسالة المفتوحة إلى وزیر التعلیم وعبر عن غضبھ من شكل تدبیر اإلدارة التربویة بمست
ًجلسة "   یونیو16جلسة حوار "تكونبمعنى آخر، أخشى أال  إلقناعي"وإنما جلسة " للقطع مع ممارسات الماضي"ْ

...بضرورة وعیي بحساسیتي المفرطة اتجاه السیر العادي والطبیعي لألمور
ّولعلي . ط النجاح في وقت مبكرشرو"  یونیو16جلسة حوار "فكما كان ذلك جلیا منذ البدایة، لم تتوفر في 

ِسجلت بعض المؤاخذات : علیھا  وأھمھاّ
.تغییب البحث عن الحلول والبدائل-
ِاالكتفاء باإلنصات دون تعدیھ إلى مرحلة التفھم ونقد الذات- ّ.
" یرهتغییر طریقة تفك"الخرق فعلیھ " ضحیة"، أما "عادي"فما یقوم بھ المعني بأمر الخروقات : قلب االدوار-

.وبدایة صفحة جدیدة
 بدل معالجتھا والتصدي لھا بال ھوادةالدفاع عن الخروقات اإلداریة-
... فالتقریر الختامي لوقائع الجلسة  لم یقرأ ولم یوقع ولم تعرف وجھتھ بعد نھایة الجلسة: غیاب الشفافیة-
 بدعوى موعد آخر لكم مع أناس آخرینإیقاف مفاجئ لجلسة الحوار-
في الواحدة والنصف ) SMS( وتعویضھا بالدعوة عن طریق الرسائل الھاتفیة یب ثقافة  الدعوة المباشرةتغی-

!لیال

وأن المتلفظ بھ سواء كان صادرا " أمر محسوم فیھ"القناعة التي بدأت تتشكل لدي اآلن ھي أن ما یحدث لي ھو 
 یونیو 16جلسة حوار "فما دامت .  أقل وال أكثر، ال"متلفظ بھ"لیس شیئا آخر غیر " الوقفات"أو "  الجلسات"في 

لم ینتج عنھا مقترحات حلول اللھم النصح باإلقبال على متع الحیاة والتأكید على ضرورة اعتنائي بصحتي، " 2010
ما ك". اإلدارة التعلیمیة بأسمائھا الثالثة ومستویاتھا الثالثة"فیبدو أنني المعني الوحید بھذه االزمة التي تسببھا لي 

. یظھر بأنني المعني الوحید بإیجاد الحلول لألزمات التي یسببھا لي اإلداریون العاملون بھذا القطاع، قطاع التعلیم
" الجلسات"أود أخیرا التأكید على أنني لم أطلب إجراء حوار وال كانت لي في یوم من األیام ھوایة 

وألن تلبیتي للدعوة ". لب دعوة من دعاك" باب من" 2010 یونیو 16جلسة حوار "ولكنني حضرت " المجالسات"و
من جراء ما عاینتھ وقد صرحت لكم بذلك أمام الحضور داخل مكتبكم قبل انتھاء الجلسة حین " صدمتي"عجلت ب

: ،  ومن بینھالن أقبل الحقا  دعوة ال تتوفر فیھا الشروط  األساسیةتلك ،  فإنني " جلسة الحوار"طلبتم رأیي في 
ل بالدعوة رسمیا؛، التوصأوال
، التنصیص على جدول األعمال؛ثانیا
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، االلتزام بالموعد؛ ثالثا
؛"سبع سنوات"، شرط العمل على التوصل إلى حل ألزمة عمرت رابعا

.   قراءة التقریر الختامي والتوقیع علیھوخامسا،
من باب "حوار حیثما شاء، ووألن للتقریر وظیفة خطیرة في القدرة على تقویل الحضور ما شاء وتحویر اتجاه ال

على المنابر الورقیة " 2010 یونیو 16جلسة حوار "الكامل والمفصل لوقائع " التسجیل"، سأنشر "الوقایة فقط
واإللكترونیة؛  ومن جھة أخرى، سأسمح للمتعاطفین معي بتحریك الحمالت التضامنیة على المستویین العربي والدولي 

.خیارات أخرىقبل االنتقال إلى 
الحصار "وھذا " العقوبات المؤسسیة"ِیبدو، السید النائب،  بأنني ما دمت عامال في ھذا القطاع ، فستظل ھذه 

ّمسلطین علي وستبقى مشاكلي " المؤسسي وھو ما ال یمكن ألي ". دون أدنى تحرك  أو إرادة  في الحل"و" دون حل"ّ
. وام الحال من المحال ولذلك سألجأ لطرق أبواب أخرىفد. أن یقبل بھ" مھما صغر حجمھ"في ھذا الوجود " كائن حي"

.وتقبلوا، السید نائب  وزیر التعلیم المحترم، فائق تقدیري واحترامي
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«HUIS CLOS» 

162010
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2009

أعلم بأنك ) یقرأ خبرا منشورا على صفحة جریدة(توصلت بإصداراتك في وقت مضى والیوم : نائب الوزیر
مختارات من القصة : صوت األجیال"أشرفت على ترجمة نصوص مغربیة إلى اللغة اإلنجلیزیة ضمن أنطولوجیا 

ھل بدأت الكتابة قبل ولوجك عالم التدریس؟. األمریكیةالصادرة قبل أسبوع بالوالیات المتحدة " اإلفریقیة المعاصرة
.بدأت الكتابة مبكرا. نعم: محمد سعید الریحاني

ھل بدأت الكتابة باللغة العربیة أم باللغة اإلنجلیزیة؟: نائب الوزیر
ت الكتابة  وفي المرحلة الجامعیة جربالفرنسیةفي المرحلة الثانویة، جربت الكتابة باللغة : محمد سعید الریحاني

.العربیة وبعد دخولي مجال التدریس تحولت للكتابة باللغة اإلنجلیزیةباللغة 
!ھذا فخر لنا أن تكون ھنا بیننا: نائب الوزیر

ال فخر في ذلك وال أحد یفكر في . ال فخر بما أنجزتھ أمام ما یحدث لي وما یحاك لي: محمد سعید الریحاني
...األمر

لماذا؟: نائب الوزیر
.لألسباب التي دعوتموني للحوار بشأنھا: د سعید الریحانيمحم

وما ھي ھذه األسباب؟: نائب الوزیر
صرفة فال أحد یشكك في " مھنیة"أود في البدایة التأكید على أن مشكلتي لیست مشكلة : محمد سعید الریحاني

...ال الرؤساء وال المؤطرین وال التالمیذ وال آباء التالمیذ. كفاءاتي المھنیة
المجتمع "باسمھ الواضح و" المخزن"وینخرط فیھا " المصلحة"بحتة تتحكم فیھا " سیاسیة"إن مشكلتي 

".توابع حزبیة طیعة"أحزابا ونقابات، ما دامت النقابات منذ میالدھا قبیل االستقالل " السیاسي
من "الموضوع عنوانھ حیث نشرت مقاال في " بالدار البیضاء2003 ماي 16تفجیرات "لقد بدأت مشكلتي مع 

في أھم شوارع " أول اعتداء في حیاتي"ثالثة أشھر بعد نشر المقال، تعرضت ل". إلى ثقافة الموتثقافة الحیاة
 على الواقعة، لم أتوصل من الشرطة لحد الساعة بأي ست سنواتبعد مرور مدینتي وتحت األنوار الساطعة، بل، حتى 

لكن بعد قراري . وبعد ھذا االعتداء،  بدأت تنتھك حرمة بیتي في غیابي. یجابجواب في الموضوع، ال بالسلب وال باإل
وكانت " معاقبتي في مھنتي"إخراج أزمتي للعموم عبر اإلعالم الورقي واإللكتروني، اتخدت االمور سبیال جدیدا وھو 

18یة على اإلطالق یوم في حیاتي المھن" آخرھا"مباراة مھنیة شاركت فیھا للترقي و" أول"أول أشكال العقاب مع 
.2003دجنبر عام 

الخاصة بالتالعب " بیانات أكتوبر السنویة"مباشرة بعد إعالن نتائج ھذه المباراة، بدأت أصدر بشكل سنوي 
، موعد صدور الكتاب الذي 2009 إلى أكتوبر 2004باالمتحانات المھنیة في المغرب والتي استمرت من أكتوبر 

ّجم ْعت بین دفتیھ كل الُ ، انسحب "البیانات األكتوبر السنویة"لكن مع بدایة إصداري لھذه . بیانات الصادرة بین الغایتینَ
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من أحزاب ونقابات وغیرھا " المجتمع السیاسي"الذین یسمون تجاوزا ب" المخازنیة"للخلف وسلط علي " المخزن"
في عقابي من " المخزن"النیابة عن " المجتمع السیاسي" ھو قبول 2004فقد كان التحول البارز عام . من التوابع

لكن التحول األبرز في ... خالل رسائل التھدید وصك اإلشاعات وإفشاء األسرار الشخصیة والمھنیة والمضایقات
في عقابي " المخزن"وعن " المجتمع السیاسي"القطاع الذي أشتغل فیھ لتنوب عن " إدارات"األزمة كان ھو دخول 

.داخل مھنتي
الصعید المؤسسي على الصعید النیابي وعلى الصعید الوزاري وعلى : األزمة عبر ثالث مستویاتوقد تدرجت ھذه 

ّأرس"، كنت الصعید الوزاريفعلى . المحلي َ َفي االمتحانات القلیلة التي سمح لي بحضورھا" تعسفي"بشكل " ُبُ ِ ُ.
... بالخارج ومباریات التفتیشترشیحاتي لمباریات العمل" كل"، وصل األمر إلى عرقلة الصعید النیابيوعلى 

، فقد بلغ األمر ھذه السنة حد رفض مراسالتي اإلداریة وحرماني من االطالع الصعید المؤسسي المحليأما على 
...على المذكرات الوزاریة والنیابیة وغیرھا

ك وزارة ما ھو شكل العقاب الذي تمارسھ علی. الوزاري، المستوى "المستوى األول"لنبدأ ب: نائب الوزیر
التربیة الوطنیة والبحث العلمي والتعلیم العالي؟

، أنا نادم ندما عظیما على عدم مطالبتي باالطالع على أوراق الوزاريعلى المستوى : محمد سعید الریحاني
 لتصدیقي ألقوال القائلین بأن األوراق اتلفت خاصة وأن النتائج ظھرت بعد حوالي سنة عن 2003امتحاني في مباراة 

الوزارة ال تصحح "ولكنني سأفعل شیئا في ھذا االتجاه وسأثبت لمن ال زال یشكك في األمر بأن . رور االمتحانم
النتائج تعلن ضدا على أنف المتبارین وضدا على أنف "وان " المنجحین یتم انتدابھم"وأن " أوراق االمتحانات
...ت في ثقافات شعوب العالموالدالالت األخرى لالمتحانات والمباریا" التنافسیة والتباري
.ُإذن لیست لدیك اآلن دالئل على أن أوراق االمتحانات ال تصحح: )مبتسما(نائب الوزیر 

".قریبا جدا"األدلة قاطعة لكن وثائق اإلثبات سأعمل جاھدا على توفیرھا : محمد سعید الریحاني
ما ھو شكل العقاب الذي تمارسھ . النیابيلمستوى ، ا"المستوى الثاني"في انتظار ذلك، لننتقل إلى :  نائب الوزیر

علیك نیابة وزارة التربیة الوطنیة والبحث العلمي والتعلیم العالي بإقلیم العرائش؟
، أھم تجلیاتھ ھو الشكل األول. ، تعرضت لثالثة أشكال من العقابالنیابيعلى المستوى : محمد سعید الریحاني

،  أھم مظاھره  والشكل الثاني. إلضعاف حظوظي في الترقي) 2009-2002(حرماني لمدة سبع سنوات من التفتیش 
لمدة تناھز خمسة أشھر في رھان على تفویت فرصة الترشح عني ) 2009الذي تحقق آخیرا في (إخفاء تقریر تفتیشي 

23یوم الجمعة  فلم أحصل على تقریر التفتیش إال في آخر یوم إلیداع ملفات الترشیح الذي وافق .للترقیة باالختیار
، یكمن في والشكل الثالث. عن تقریر التفتیش بین المكاتب واألقسام" التفتیش" بعد رحلتین إلى نیابتكم ل2009أكتوبر 

"!...المرشح الوحید"إقصاء ملف ترشحي لمباراة تدریس أبناء الجالیة المغربیة بالخارج حتى عندما أكون أنا 
!لنبدأ بالتفتیش: نائب الوزیر

!، لم یزرني مفتش واحد2009-2002لمدة سبع سنوات، : سعید الریحانيمحمد 
.ھذا عندي مبرر لھ: نائب الوزیر

وما ھو ھذا المبرر؟: محمد سعید الریحاني
. لدینا في اإلقلیم خصاص كبیر في ھیأة التأطیر التربوي: نائب الوزیر

؟"سبع سنوات"ولكن لمدة : محمد سعید الریحاني
م وھنا قرب إدارتي في المؤسسة المجاورة أستاذ لم یزره مفتش منذ عشر سنوات؟نع: نائب الوزیر

)یومئون برؤوسھم تأكیدا وتأییدا (الحضور
كمسؤول، ھل ترى األمر عادیا؟: محمد سعید الریحاني

ف أما عندما ال تتوفر الظرو. یكون األمر غیر عادي عندما تكون الظروف متوفرة لھیأة التأطیر: نائب الوزیر
.كما أنھ كان بإمكانك أن تراسلني في األمروآنذاك سأبعث لك بمفتش. المناسبة، فاألمر عادي

أین . ولكن جمیع زمالئي في المؤسسة یستفیدون من التفتیش في حینھ دون طلب أو انتظار: محمد سعید الریحاني
ش مجرد جزء یسیر منھا؟ أم أن المقصود مبرر الخصاص في ھیأة التأطیر التربوي في أزمتي اإلداریة التي یبقى التفتی

ھو أن أتحمل لوحدي الخصاص؟
لعبت دورھا في الضغط على المفتشین كي ال أستفید " الخصاص في ھیأة التأطیر"ھناك أمور أخرى غیر مبرر 

عندما " شجاعا"وقد كان مفتش السنة الماضیة . من نقطة التفتیش التي لھا دور في رفع الحظوظ في الترقي باالختیار
بتاریخ الضغط الذي مورس على من سبقھ من المفتشین المتعاقبین على دائرتي وقدم لزیارتي في مقر عملي " تحدى"

ولكن مباشرة بعدما علمت . 2009یو ن یو7بتاریخ  وحرر تقریره الذي أودعھ المكاتب النیابیة باإلقلیم 2009 ماي 26
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وقد شاركت . صلي بالتقریر في التاریخ الذي یسمح بالترشح للترقيتو" عرقلة"باألمر، عمدت إلى " الضغطلوبیات"
.في ذلك" مشاركة فعلیة"نیابتكم 

؟2009یو ن یو7بتاریخ من قال لك بأن المفتش أرسل التقریر إلى النیابة : نائب الوزیر
یرسل التقریر إلى ،  بأن المفتش لم بعد انتظار دام خمسة أشھرلقد اعتقدت في البدایة، : محمد سعید الریحاني

!2009یو ن یو7بتاریخ ُالنیابة وسألتھ في الموضوع فعبر لي عن دھشتھ من األمر كونھ أرسل التقریر لكم 
ّالمھم، أن تقریر تفتیشك وصلك في حینھ: )متدخال ألول مرة(رئیس قسم الحیاة المدرسیة  ِ ألیس كذلك؟. ُ

أتوصل بھ بالطریقة التي یتوصل بھا سائر الناس من لم یصلني في حینھ ولم . ُأبدا: محمد سعید الریحاني
للبحث في أقسام ھذه النیابة والتفتیش في دوالیبھا عن تقریر " مرتین"لقد لجأنا، أنا والمدیر، . الموظفین بالمغرب

ل بھا  التي أشتغمدیر المؤسسةوكم كانت مفاجأة السید . التفتیش تحت ضغط نھایة اآلجال المحددة للمشاركة في الترقیة
، ولكنھ وجده 2009 أكتوبر 23من عمر إیذاع ملفات الترشیح، یوم الجمعة " آخر یوم"عظیمة عندما وجد التقریر في 

إنھ شاھد على . والسید مدیر المؤسسة حاضر معنا اآلن إذا أردت تأكیدا أو توضیحا في األمر". المرجوعات"ضمن 
.صحة ما أقولھ

".رجع"لقد أرسلتھ لك عبر البرید فلم تأخذه ف: )المؤسسةلمدیر (رئیس قسم الحیاة المدرسیة 
.لم أتوصل بھ قطعا ودفتر الواردات عندي خیر شاھد على صحة ما أقولھ. ال): جازما(مدیر المؤسسة 

!ھذه صدفة غریبة): متعجبا(رئیس قسم الحیاة المدرسیة 
قبل دخولي تجربة إعالن " الكثافة"ذه لم تكن تحدث لي بھ" الصدف"مثل ھذه ): مقاطعا (محمد سعید الریحاني

لم تكن تحدث لي بھذه " الصدف"مثل ھذه . مواقفي من ضرورة إصالح اإلدارة في قطاع التربیة الوطنیة المغربیة
ووقوعھا لي بشكل " الصدف"قبل دخولي تجربة إصدار البیانات التي كانت السبب األكبر في انطالق ھذه " الكثافة"
". حصري"

".صدفة"ھي مجرد : رنائب الوزی
كانت قبل قلیل مع حادثة أولى سقناھا لتداولھا وھي اآلن " الصدفة"السید نائب الوزیر، : محمد سعید الریحاني

" الصدفة"أال یوجد ثمة منھج للتفسیر غیر . تتكرر مع الحالة الراھنة وستتكرر مع الحالة التي سأطرحھا بعد حین
؟ "الصدف"و

وال ینبغي لھا . في تدبیرھا لسیر األمور بالقطاع" الصدف"و" الصدفة" تترك مجاال لواإلدارة ال. ھذه إدارة
.ذلك

ھل كتبت لك تاریخ توصلك بالتقریر بینما أنت لم ): مرة أخرى لمدیر المؤسسة (رئیس قسم الحیاة المدرسیة
تتوصل بھ أصال؟

.نعم: مدیر المؤسسة
) ویخرج من القاعةیستأذن نائب الوزیر(رئیس قسم الحیاة المدرسیة 

أنا أعرف بأنك أیضا ستكتب تقریرا عن ھذه الجلسة وتنشره ورقیا وإلكترونیا وھذا من ): للریحاني(نائب الوزیر
أنا فقط أردت، من خالل ھذه الجلسة، أن أثبت لك بأنني جاد في ما أقولھ وإال فما جدوى عقد لقاء معك بحضور . حقك

...یصبحوا شھودا ضدي؟رؤساء األقسام بالنیابة الذین قد 
)ال یجیب(محمد سعید الریحاني 

.ولكنني صادق في ما أقولھ: نائب الوزیر
.وفوق ذلك، فأنت تشبھني على األقل فیزیولوجیا. أرى ذلك واضحا: محمد سعید الریحاني

أنا الذي أشبھك أم أنت الذي تشبھني؟: نائب الوزیر
!لنقل بأننا نتشابھ: محمد سعید الریحاني

)یضحكون (لحضورا
.لیس إال" صدف"ما یحدث لك مجرد : نائب الوزیر

من األزمات التسع والتسعین، " أزمة"فكلما أظھرت لكم ". صدفا"ال یمكن ان تكون : محمد سعید الریحاني
ولكنك ال ... تقولون لي بأن ھذا عادي وأنھ حدث لشخص آخر وأن ذاك حدث أیضا  لثان وأن ذلك حدث كذلك لثالث

!وحده. ذلك" كل"حدث لھ " محمد سعید الریحاني"وحده ". كل ذلك حدث لشخص واحد" بأن تقول
)ونیصمت (الحضور

"...ضربة حظ"مجرد : نائب الوزیر
ولكنھ تكرر .  وآنذاك یمكننا تقبلھ)واضعا أصبعھ على مكتب النائب(قد یكون ھنا " الحظ: "محمد سعید الریحاني

"!د دون غیرهمع موظف واح"ھنا وھناك وھنالك و
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...ھذا حدث ویحدث: نائب الوزیر
نعم، قد یحدث ھذا لموظف واحد ھنا وقد یحدث ذاك لموظف ثان ھناك وقد یحدث ذلك : محمد سعید الریحاني

في كل نیابات وزارة التعلیم بالمغرب عبر كل " موظف واحد"أما أن یحدث ھذا وذلك وذاك ل... لموظف ثالث ھنالك
محمد سعید "وھذا الموظف الذي یحدث لھ كل ھذا ھو . ھذا ما لیس بالصدفة وما لیس بالعاديالعصورالتاریخیة، ف

".الریحاني
)یضحكون (الحضور

)یعود إلى القاعة(رئیس قسم الحیاة المدرسیة 
كم عمرك؟): للریحاني(نائب الوزیر 

1968 دجنبر 23انا من موالید . أعتقد بأن لنا نفس السن: محمد سعید الریحاني
.أنت تكبرني بثالث سنوات. أنت إذن لست من عمري: نائب الوزیر

ْثالث سنوات لیست عمرا یباھى بھ وال تجربة تظھر نضجا: محمد سعید الریحاني ُ َ الثالث سنوات التي سبقتك . ُ
!على یدي ورجلي" أحبو"بھا قضیتھا فقط 

)یضحكون (الحضور
ًترت طریقا صعبا لقد اخ،السي الریحاني): للریحاني(نائب الوزیر  ْ.

ٌحمل"د ّإنھ مجر. وثانیا، أنا لم أختره". طریقي"أوال، ھذا لیس : محمد سعید الریحاني ْ ّف◌رض علي وصار " ِ ََ َ ِ ُ
.تماما كالطاوورس الذي یمنعھ ذیلھ من الطیران. یعیق طیراني

.الطاووس الذكر فقط أما أنثى الطاووس فذیلھا أقصر وبإمكانھا الطیرانمثالك ینطبق على: نائب الوزیر
)یضحكون(الحضور 

؟"عدم نجاحك فیھا"ھل لالمر عالقة ب. لنعد إلى احتجاجك على نتائج االمتحانات المھنیة: نائب الوزیر
.األولى واألخیرة تاریخ مشاركتھ 2003ھو ال یشارك في المباریات المھنیة منذ ): حاّموض (مدیر المؤسسة

ولم ال تشارك؟): متعجبا (نائب الوزیر
تاریخ التالعب باالمتحانات المھنیة  "لقد كتبت جوابا على ھذا السؤال كتابا كامال عنوانھ: محمد سعید الریحاني

اوب التن"ورغم ذلك، جوابا على سؤالك، فأنا ال أرى في ھذه المباریات واالمتحانت المھنیة لمرحلة ". في المغرب
فلیست التنافسیة ھي المقرر والمحدد والسیف الفصل في ". تنجیحا"و" ترسیبا"وإنما " نجاحا"أو " رسوبا"، "والتوافق

تحدد " المنجحین" أسماء ّإن. 1998تحدید الئحة النجاح كما قد یعتقد البعیدون عن سیر األمور في مغرب ما بعد 
 إن ".كما تقتضي ذلك الدیموقراطیة اإلداریة"المتبارین، " لعموم"علیھا بإعالن المباراة " التمویھ"ویتم " سلفا"

من " لوائح المنجحین"الوزارة الوصیة على التعلیم في المغرب ال تصحح اوراق االمتحانات المھنیة وتكتفي بتسلم 
في المباریات " ناجحین"وإعالنھا لعموم المنتظرین من المتبارین ك " نقابات الشغیلة التعلیمیة"تحت الطاولة من ید 

...".التناوب والتوافق والت " عھدعلى غیرھم ممن ال یعرفون سیر األمور في مغرب" متفوقین"المھنیة و
تمثیلیة ال یرضى بھا "خط أحمر علي وال یحق لي المشاركة في "  مباریات الترقیة في قطاع التعلیم بالمغرب"

تاریخ التالعب "ات الماضیة وجمعتھ في الكتاب المذكور، كتاب وقد قلت ما قلتھ خالل السبع سنو". كل ذي نفس كریمة
".باالمتحانات المھنیة في المغرب

!ولكنك تحرم نفسك من الترقیة بھذه الطریقة: نائب الوزیر
موقفي ھو عدم المساھمة في تأثیث مسرحیة إداریة من خالل لعب دور الكومبارس : محمد سعید الریحاني

...والباقي ال یھمنيھذا ھو موقفي . المجاني
سبق لك أن راسلتني في موضوع عدم توصلك باستدعاء اجتیاز مباراة التدریس : )بعد صمت(نائب الوزیر 

ألیس كذلك؟. بالخارج وأذكر بأنني أجبتك
.نعم: محمد سعید الریحاني

ًعا الرسالة باسمي وخاتما إیاھا بطّلقد كانت لي الشجاعة أن أجیبك موق: نائب الوزیر .ابعيًِ
" شجاعة"شجاعتك تسجل لك وأنا أحییك على ذلك ولو أن اإلدارة مطالبة دائما بأن تكون : محمد سعید الریحاني

فإذا كان ملفي ناقصا، كما ترى إدارتكم، فقد كان من . ًإال أنني لم أجد جوابك المضمن في الرسالة مقنعا على اإلطالق
والذي كان " مدیر المؤسسة"ر عن طریق البرید المحمول الذي ھو األجدى إرجاعھ لي في حینھ ما دام التراسل جا

. حاضر داخل قسم شؤون الموظفین بالنیابة
.ھناك مذكرة وزاریة تنص على أن أي ملف ناقص یجب أن یلغى): مقاطعا(رئیس قسم الحیاة المدرسیة 
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التي لم أتوصل " لخاصة بالمباراةالمذكرة ا"ھذا صحیح إذا قامت النیابة بواجبھا وعممت : محمد سعید الریحاني
فقد حملت المذكرة من اإلنترنت . بھا لحد الساعة بعد مرور ثمانیة أشھر على خروجھا من مكتب وزیر التعلیم بالرباط

ّبمجھود ذاتي وأعددت الوثائق وارسلتھا لكم مجم َ " اإللغاء"ًعة في ملف وداخل اآلجال المحددة فقط لتطبقوا فیھا حكم ُ
!كرة التي وجدتم صعوبة بالغة حتى في تذكر رقمھا وتاریخھابموجب المذ

ألغینا ملفك ألنك لم توقع على بیان الخدمات ضمن مواد ملفك؟: مقرر الجلسة
أنا ما أتعجب لھ ھو أن المراسالت البریدیة العادیة حین تخطئ ھدفھا تعود إلى أصحابھا، : محمد سعید الریحاني

خطئ أھدافھا ترسل فیدباك إلشعار المرسل باألمر، والھاتف حین یصادف خطا مشغوال والمراسالت اإللكترونیة حین ت
ْبینما في إدارتكم التي یفترض فیھا الصرامة والحزم، وعبر أعلى درجات ...  أو غیر مشغل فھو یصدر رنینا إنذاریا 

امامھا بل تلقي بھ " الواقف"ھ للمدیر التراسل الذي ھو البرید المحمول، تتسلم ملفات الترشیح وحین تراه ناقصا ال ترجع
!في سلة النفایات

.دي اعتراضانوفي ھذا الموضوع،  ل
ما ھو االعتراض األول؟: مقرر الجلسة

االعتراض األول ھو أن بیان الخدمات مھمتكم أنتم في أقسام ومصالح ومدیریات شؤون : محمد سعید الریحاني
فكیف یعقل ان أشتغل في قطاع لمدة سبعة عشر عاما وال زلت أتلقى سنویا . الموظفین في النیابة واألكادیمیة والوزارة

ُعاجل"ًالمطبوع  تلو المطبوع مختوما كل مرة بعبارة  ِ ؟"المستعجلة"و" العاجلة"وما ھي مضامین ھذه المطبوعات ". َ
. ال شيء

.ال شيء على اإلطالق
االسم ": كل عام من السنوات السبعة عشر"في و" قبل سبعة عشرة عاما"ھي مجرد معطیات قدمناھا لإلدارة 

والنسب وتاریخ االزدیاد وتاریخ التعیین وتاریخ التوظیف وتاریخ الترسیم والھاتف الثابت والھاتف النقال والعنوان 
البریدي مع أنني ال أذكر في یوم من األیام أنني توصلت من نیابتكم ولو برسالة واحدة حتى في األوقات التي كنت 

ھل ھذه معطیات حاسمة تراھن علیھا اإلدارة في إقصاء المرشحین من ... ر فیھا االستدعاءات الجتیاز المباریاتانتظ
المباریات؟

وما ھو االعتراض الثاني؟: مقرر الجلسة
وإنما " القانون"االعتراض الثاني یتلخص في كون عملیة فرز الملفات ال تخضع لمنطق : محمد سعید الریحاني

".العالقات"و" زاجالم"لمنطق 
ما حجتك على أن فرز الملفات ال یضبطھا قانون؟: مقرر الجلسة

مدیر الحجة شرحتھا في الرسالة التي أرسلتھا، عن طریق السلم اإلداري، إلى السید : محمد سعید الریحاني
دیمیة، تلقیت جوابا من وبینما كنت أنتظر جوابا من السید مدیر األكا. 2009 نونبر 25 بتاریخ تطوان-أكادیمیة طنجة

المرشح "نني أوقد كان مضمون المراسلة . 2009 دجنبر 24السید نائب وزیر التعلیم على إقلیم العرائش بتاریخ 
 نونبر 13، أي الجمعة "في اآلجال المحددة في المذكرة التنظیمیة"في نیابة إقلیم العرائش الذي قدم ترشیحھ " الوحید
َ، ورفض ملفي بینما ق2009 ِ اآلجال " خارج"الملفات للمرشحین األحد عشر الذین قدموا ترشیحاتھم  " ّكل"بلت ُ

.2009 نونبر 16المحددة، أي یوم اإلثنین 
ٌ وقت على ھذه الواقعة؟ّھل كانوا أحد عشر؟ أنا ال أذكر العدد ألنھ مر: نائب الوزیر

.نعم: محمد سعید الریحاني
ھل تعرفھم؟: نائب الوزیر

التي تتعامل بھا إدارتكم مع الموظفین الذین یلتزمون " القسوة"وما أعرفھ أكثر ھو .طبعا: یحانيمحمد سعید الر
من بین األوائل ممن أتیحت لھم فرصة االطالع على المذكرة فقد كنت . مع غیرھم" التساھل"و" التسامح"بالقانون و
2009 نوفمبر 11مساء یوم األربعاء 2010-2009 تدریس أبناء الجالیة بأوروبا الغربیة لموسم مباراةالمنظمة ل

 وھو آخر یوم لتلقي ملفات 2009 نوفمبر 13 نوفمبر وأودعتھ مدیر المؤسسة یوم 12وأعددت الملف یوم الخمیس 
المرشحین طبقا للمذكرة الوزاریة التي وصلت المؤسسات التربویة باإلقلیم بعد انتھاء اآلجال بینما لم تصل مؤسستي 

.ة، بعد مرور حوالي ثمانیة أشھر على صدورھا من العاصمة اإلداریةحتى ھذه الساع
ألم تصل المذكرة في الوقت المناسب؟: نائب الوزیر

- 2009 تدریس أبناء الجالیة بأوروبا الغربیة لموسم مباراةالمذكرة الوزاریة المنظمة ل: محمد سعید الریحاني
سستي لحد الساعة من ھذا الیوم من ھذا الشھر، یونیو لم تصل مؤ لكنھا 2009 أكتوبر 11صدرت بتاریخ 2010
2010.
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)ینظر إلى مدیر المؤسسة (نائب الوزیر
)ال یجیب (مدیر المؤسسة

ّمكر(محمد سعید الریحاني  " یحترم"على من " القسوة. "ني ھو ھذه االزدواجیة في المعاییرّأنا ما یضر: ً)راُ
.مع اآلخرین" التساھل"القانون و

 ال یوجد ھناك أي تحیز ضدك، السي :)یوقف تحریر التقریر لیشارك في وقائع جلسة الحوار (مقرر الجلسة
.الریحاني

)ال یجیبون (الحضور
أنا طول عمري وأنا أترشح لمباریات الترقیة مع أني من سلم أدنى منك، فھل ترى ھذا ): مواصال(مقرر الجلسة 

في حقي؟" حیفا إداریا"لي و" ترسیبا"
)یجیبونال  (الحضور

ھذه ھي أول مرة نراك رأي العین . أقسم با العلي العظیم، أننا لم نكن نعرف عنك غیر اسمك:  مقرر الجلسة
.ونجالسك ونتحدث إلیك

".اسمي"لیس المھم صورتي، بل : محمد سعید الریحاني
حدا منھم طلب مني أن تربطني بالنقابات جلسات حوار منتظمة وال اذكر في یوم من األیام بأن أ: نائب الوزیر

...أتحرك ضدك
ال یجیب ویكتفي بمطالعة وجوه الحاضرین ویتأكد بأن النقابات الحزبیة ممثلة داخل : (محمد سعید الریحاني

)القاعة تمثیال دیموقراطیا
)ال یجیبون (الحاضرون

. فلم تجدھاأنا أتذكر بأن أول یوم رأیتك فیھ ھو الیوم الذي جئت تسأل عن استدعائك: مقرر الجلسة
تبریرین " ظرف دقیقتین"یتذكر للتو وألول مرة بأن ھذا ھو الموظف الذي أعطاه في  (محمد سعید الریحاني

 قال لھ الموظف الذي ھو مقرر الجلسة الیوم بأن األولىفي المرة : من المباراة" إقصائھ"عن حادث " مختلفین"اثنین 
محمد سعید الریحاني مدیر " ھاتف" بعدما الثانیة؛ وفي المرة "لنیابیةمدیر المؤسسة لم یدفع ملف ترشیحھ للمكاتب ا"

ْدفع الملف وقبل منھ"وبأن المدیر " الخبر زائف"المكتب النیابي وأیقن بأن " قرب عتبة"مؤسستھ  ِ َ ، عاد لیقدم لھ "ُ
لم یكن ھناك "عاءات مع أنھ تطوان ھي من قام باالنتقاء وإرسال االستد- فحواه أن أكادیمیة طنجة" تبریرا ثانیا مغایرا"

.)فمن قدم ترشیحھ نودي علیھ" وال أي شيءال انتقاء

 اإلدارة لیس لھا مشاكل معك والدلیل ھو أن آخر مرة تقدمت بطلب المشاركة في ندوة :رئیس قسم الموظفین
.ة یومین فرخصت لكالترجمة بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بظھر المھراز بجامعة محمد بن عبد هللا بفاس  لمد

لم ترخص لھ اإلدارة للمشاركة في ندوة فاس فقط بل رخصت لھ قبل ذلك بالمشاركة في ): مؤكدا (مدیر المؤسسة
.العدید من الملتقیات الوطنیة األخرى

" الثقافة"ھل یفصل احد منكم بین . ولكن العمل الثقافي من صمیم العملیة التعلیمیة: محمد سعید الریحاني
؟"یمالتعل"و

)ال یجیبون (الحضور
وأ" نزھة"إذا شاركت في ملتقى من الملتقیات الوطنیة، فاألمر ال یتعلق بالذھاب إلى : محمد سعید الریحاني

فھل یرى ".  العمل الثقافي ھو الوجھ الثاني للتعلیم"وثالثا " یشرف نیابتكم"وثانیا " تطوعي"إن األمر أوال ". رحلة"
أحدكم العكس؟

كالمك صحیح ولكن علیك أن تعوض الساعات التي تغیبت فیھا، علیك أن تقدم جدوال : موظفینرئیس قسم ال
.ولكننا في قسم شؤون الموظفین لم ندخل معك أبدا في مثل ھذه الحسابات... الستدراك الدروس

رخیص أتقدم بطلب الت. أنا أقوم بإجراءاتي القانونیة قبل أي مشاركة في أي ملتقى: محمد سعید الریحاني
وأعززه بالوثائق الالزمة قانونیا ولم یحدث لي أبدا ان توصلت في یوم من االیام " خمسة عشر یوما "للمشاركة قبل

العملیة " من صمیم"بأي ترخیص من أي إدارة في أي من النیابات التي عملت بھا وھو ما یعني أن العمل الثقافي 
ُیقرن بین " أول إداري"من " أول تصریح"ھو، بالمناسبة، و. ، كما أسمع اآلن"تغیبات"التعلیمیة ولیس مجرد  ِ ْ المشاركة َ
.التغیبات وبین في الملتقیات الثقافیة

؟وماذا لو رفضت اإلدارة الترخیص لك بحضور ھذه الملتقیات: رئیس قسم الموظفین
...ذاك شأن آخر: محمد سعید الریحاني

ما قولك فیھ؟. مدیر مؤسستكلنمر إلى المحور الثالث، إلى محور : نائب الوزیر
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ولكنھ بھذه . مدیر المؤسسة رجل طیب وھذه شھادة حق أقولھا في حضوره وغیابھالسید: محمد سعید الریحاني
.الطیبوبة، ال یرى ما یرسمھ لھ آخرون یخبرونني مسبقا بما سیفعلونھ ھم لي ویجعلونھ یقوم ھو بذلك

!العب بي غیريأنا لست قاصرا حتى یت): محتجا (مدیر المؤسسة
فقد . فرفضك تلقي مراسالتي اإلداریة كان في األصل رفضھم ھم! ولكنھم فعلوا بك ذلك: محمد سعید الریحاني

ُوحجب المذكرات الوزاریة والنیابیة عني لمدة . سبقوك في ذلك القرار بیومین وقالوا قبلك ما قلتھ لي بیومین بعدھم
وثمة أمور أخرى كثیرة لم . بأي حال من األحوال أن تكون فكرة إداري عاقلكانت فكرتھم ھم وال یمكنھا " سنة كاملة"

"...المنفذ"بل كنت فیھا الموظف " المقرر"تكن فیھا أنت اإلداري 
.ذكرت في إحدى مراسالتك بأنھ یرفض تلقي مراسالتك اإلداریة بینما ھو لم یفعل ذلك: نائب الوزیر

)یومئ برأسھ إیجابا (مدیر المؤسسة
-2009كیف لم یفعل ذلك؟ مدیر مؤسستي طرأ علیھ تغیر ال تخطئھ العین ھذه السنة، :  سعید الریحانيمحمد

إلى وجھاتھا المحددة في التواریخ التي " عدم إرسالھا"و" بھااالحتفاظ"فقد بدأ أوال بتلقي مراسالتي اإلداریة و. 2010
".راسالتي اإلداریة رفضا نھائیارفض م"، ثم انتھى بھ المطاف إلى "ال تخدم مصالحھ وأجندتھ"

متوجھا . (ولكن المدیر ھا ھو أمامك یقول بأنھ یتلقى مراسالتك ویرسلھا ولیس ثمة مشكل في األمر: نائب الوزیر
ألیس كذلك؟) إلى المدیر

)یومئ برأسھ إیجابا (مدیر المؤسسة
ت التي رفضھا وعلیھا رقم اإلیداع ولكنني ال زلت أحتفظ بالنسخ من المراسال: ً)متعجبا(محمد سعید الریحاني 

"!أمام زمالئي في العمل"ًمراسالتي سرا أو في لحظة انفراد بل " یرفض"بخط یده وھو لم 
ھل أرسلتھا أم ال؟): للمدیر (نائب الوزیر

.لم أرسلھا. ال: مدیر المؤسسة
.لیس من حقھ رفض مراسالتي اإلداریة: )لنائب الوزیر(محمد سعید الریحاني 

ولكنھ المشرف المباشر على مراسالتك؟: ب الوزیرنائ
واإلشراف علیھا ال یعني التدخل ! ھل ھي أطروحة جامعیة؟ ھي مجرد مراسلة أو رسالة: محمد سعید الریحاني

.اإلشراف علیھا یعني إیصالھا الوجھة المحددة لدى المكاتب النیابیة. في مضامینھا
.مؤسسة ھو المشرف على مراسالتككیفما كان األمر، فمدیر ال: نائب الوزیر

ًمصرا (محمد سعید الریحاني ّ ِ وكیفما كان األمر، فلیس لمدیر المؤسسة بتاتا الحق في رفض المراسالت تحت ): ُ
ھي التي جرتھ لھذه المشاكل " نقابات حزبیة"ألنھ كان یتصرف تحت ضغط " ال إداریا"إن تصرفھ ھذا كان . أي مسمى

!المة للوراءوانسحبت س" وحیدا"وتركتھ 
ّلن أكر): منفعال (مدیر المؤسسة ُ !َر ھذا ثانیةْ

ُفال یلسع من الجحر مرتین. أما أنا فلن أضع مراسالتي ثانیة بین یدیك. أنت حرٌّ: محمد سعید الریحاني َُ ْ.
أعدك أمام السید النائب بأنني سأنقل مراسالتك مھما كان مضمونھا وأن أعطیك وصل إیداعھا : مدیر المؤسسة

...وأن أختمھا وأوقعھا بیدي
السي الریحاني، من حقك ولو كان موضوع شكایتك ھو مدیر مؤسستك ان تعطیھ الشكایة في یده : نائب الوزیر

...ویعطیك وصل إیذاعھا في یدك
ما تقولھ، السید النائب، أعرفھ بالبداھة منذ أول خطوة في أول یوم دخلت فیھ ): مقاطعا (محمد سعید الریحاني

المشكل یكمن في كون مدیر المؤسسة الذي یعمل تحت إمرتكم بدأ ھذه . المشكل لیس في عدم معرفتي باألمر. اعالقط
وأنا أرید أن أعرف . ھذه ھي المشكلة". حرماني من االطالع على المذكرات"و" اإلداریةرفض مراسالتي"السنة في 

.األسباب
جمعیة " األولى الخاصة بقرار انسحابي من مكتب لقد سبق للسید مدیر المؤسسة أن رفض إرسال مراسلتي

كما رفض مراسلتي المطالبة ". ستة أشھر"وھي ال زالت على مكتبھ بعد أزید من 2009 دجنبر 10بتاریخ " النجاح
.2010 ینایر 5 بتاریخ "رفع الحیف الذي یطالني في ھذا القطاع منذ سبع سنوات"ب

ا ولكن كانت لي أسباب جعلتني أتروى في األمر إذ راھنت على لم أرفضھالمراسلة األولى: مدیر المؤسسة
لقد كان الھدف ھو إعطاؤك فرصة مراجعة قرارك ". جمعیة النجاح"تغییرك لموقفك في موضوع انسحابك من مكتب 

ألنھا " رفضتھا"أما مراسلتك الموجھة إلى السید وزیر التربیة الوطنیة فقد . في األمر لتؤازرنا في تدبیر أمور المؤسسة
 وعن أمور أخرى كثیرة خارج قطاع التربیة 2003 ماي 16تتحدث عن تداعیات مقال كنت قد أصدرتھ حول تفجیرات 

...الوطنیة
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ولكن لیس لك الحق ال في االحتفاظ بالمراسالت وال في تكییفھا مع أجندتك وال : )مقاطعا(محمد سعید الریحاني 
كما ان وظیفتك كمدیر تلزمك بإبالغ المراسالت ولو كنت .  مواقفيلیس من حقك تغییر. في رفضھا تحت أي مسمى

.ولیس لك الحق في لعب أدوار أخرى" موظف"أنت، في ھذا القطاع، .  شخصیا موضوعھا
!...ًلن أرفض لك مراسلة بعد الیوم: مدیر المؤسسة

ِیحانيّللر(نائب الوزیر  َ  كي أطلع علیھ؟2003 ماي 16ھل تحمل معك نسخة من مقالك حول تفجیرات ): ْ
ّلو علمت بأمر ھذا اللقاء مبكرا لحض: محمد سعید الریحاني رت لھ عقلیا ونفسیا وألحضرت الوثائق الالزمة ُ

ولذلك لم أحمل معي ال ". رسالة ھاتفیة"، عبر "الواحدة والنصف"ولكنني علمت باألمر في ساعة متأخرة من اللیل، 
. وال أي وثیقة أخرى2003 ماي 16المقال الذي أصدرتھ بمناسبة تفجیرات 

أرید أن أطلع على نسخة من ھذا المقال، فبماذا تنصح؟: نائب الوزیر
".غوغل"أنصح بمحرك البحث : محمد سعید الریحاني

؟"ما ھي مطالبك. "لنمر اآلن إلى سؤال مباشر: نائب الوزیر
.مطالب" ثالث"لي : محمد سعید الریحاني

)أي وقت مضى خالل الجلسةینتبھون اكثر من  (الحضور
ما ھو طلبك األول؟: نائب الوزیر

.، ككل الناس، في ھذا الوجودً"إنسانا"أن أكون : محمد سعید الریحاني
وما ھو طلبك الثاني؟: نائب الوزیر

.، ككل المواطنین، في ھذا البلدً"مواطنا"أن أكون : محمد سعید الریحاني
وما ھو طلبك الثالث؟: نائب الوزیر

فھل ھذا یحتاج إلى نضال وكفاح . ، ككل الموظفین، في ھذا القطاعً"موظفا"أن أكون : مد سعید الریحانيمح
ومجاھدة في النفس وفي الغیر؟

إذن، أنت لست موظفا اآلن؟: نائب الوزیر
ً.أبدا: محمد سعید الریحاني

ھل فھمتم شیئا؟):  لإلداریین الحاضرین في القاعة(نائب الوزیر 
)ال یجیبون: (الحضور

". صدف"، مجرد "أمور عادیة"مجرد ". مشكلة"لیست ھناك ؟ أترى): موجھا السؤال للریحاني(نائب الوزیر 
".توصیفات"فما استعرضتھ یبقى  مجرد . َكما أنھ لیست لدیك حجج قویة وال براھین قاطعة

ْبالكاد جمعت في مع الخروقات التي " سبع سنوات"إذن، أزمة إداریة عمرت : محمد سعید الریحاني َ ِّ كتاب من "ُ
!كلھا لیست حججا وال براھین وال ترقى إلى مصاف الدالئل القاطعة" ستة وتسعین صفحة

ھل سمعتم حججا؟): للحضور (نائب الوزیر
)یصمت (الحضور

أرأیت؟): للریحاني (نائب الوزیر
 على كل شيء "تدافع"أنت . ك في الحوارالسید النائب، لقد انتبھت منذ البدایة إلى منھجیت: محمد سعید الریحاني

لقد كنت تدافع من أول الجلسة . وھذا لن یجعلك تفھم االزمة فھما موضوعیا. صادر عن اإلداریین العاملین تحت إمرتك
...وأنا أعذرك في ذلك إذ حتى لو حاولت فعل العكس فستجد األمر غیر ممكن. حتى نھایتھا

دة اللقاء؟ألم أنصت إلیك طول م: نائب الوزیر
ثم (؛ "سلطة"لھذا المكتب العریض بیني وبینك : )بینھ وبین النائبمشیرا إلى المكتب(محمد سعید الریحاني 

ولھذه القاعة ) ثم مشیرا إلى فضاء القاعة" (سلطة"ولذلك الكرسي ) مشیرا إلى الكرسي الذي یجلس علیھ النائب
لن تبقي لك ھامشا ، لعنصر اإلداري مع العنصر الوظیفيحین یتعارض ا، "السلط الرمزیة"وكل ھذه "... سلطة"

.لحریة التصرف واالستقاللیة في الرأي
.ھذا مكتب متواضع للغایة إذا ما قورن بمكاتب موظفین آخرین في قطاعات أخرى: نائب الوزیر

ر المرئي لھذا أنا ال أقصد األبھة والفخفخة، أنا أقصد التأثیر غی. لیس ھذا ما قصدتھ: محمد سعید الریحاني
" ما یریده"فیضطر للفصل بین " محدودیتھ"و" حدوده"المكتب وھذا الكرسي وھذا الفضاء على الموظف لتذكیره ب

ویضطر للفرملة عند أدنى تفكیر باالنزیاح عن خط اإلدارة إلنصاف " ما تریده المؤسسة التي تشغلھ"وبین 
".شططھا"المتضررین من 
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 إذا قبلت بجلسة أخرى فلن نجلس المرة القادمة حول ھذا المكتب العریض كما حسنا،: )مقتنعا(نائب الوزیر 
وفي انتظار . وصفتھ وإنما سنجلس ھناك في زاویة القاعة على كراسي متساویة وفي شكل دائري ونناقش األمور برویة

ذلك، ما رأیك في ھذه الجلسة؟
ر مع مسؤول في القطاع ولن تكون األخیرة لیست ھذه أول مرة أحضر فیھا جلسة حوا: محمد سعید الریحاني

.ولكن لي علیھا مؤاخذات
وما ھي ھذه المؤاخذات؟: نائب الوزیر

كنت أتوقع أن أتلقى . خاب ظني كثیرا في ھذا اللقاء الذي أخذ مجرى مخالفا لما توقعتھ: محمد سعید الریحاني
ل في بدایة اللقاء كي نكون على بینة من محاور دعوة رسمیة للحضور لھذه الجلسة وكنت أتوقع أن یقرأ جدول األعما

اللقاء وكنت اتوقع أن یكون النائب حكما ال ینحاز لجھة إداریة ما وكنت أتوقع ان نخرج بنتائج ملزمة للجمیع وكنت 
فقد كنت، طیلة المدة التي استغرقھا ھذا . اتوقع بأن تزال كل المشاكل العالقة ولكن ، لألسف، ال شيء من ھذا حدث

التي من المفترض أن تكون قد قرئت من طرف اإلداریین الذین " أعید قراءة ما كتبتھ في رسائلي اإلداریة"للقاء، ا
.دعوني إلى مائدة الحوار

ھل یمكنني أن أطرح علیك بعض األسئلة الشخصیة؟: نائب الوزیر
مثل ماذا؟: محمد سعید الریحاني

 أنت متزوج؟ مطلق؟ أرمل؟ وإذا كنت متزوج، كم مرة ھل. عن حالتك االجتماعیة، مثال: نائب الوزیر
.أجبني بصراحة ألنھ في حالة العكس، فیمكنني الحصول على األجوبة الكافیة والشافیة من جھات أخرى... تزوجت؟

ھل لھذا السؤال عالقة بموضوع الحیف اإلداري الذي أتعرض لھ منذ سبع سنوات؟: محمد سعید الریحاني
ولكنني سأتقصى الحقیقة من قنوات . ّك الجواب كما یمكنك االمتناع عن الجواب فأنت حریمكن: نائب الوزیر

...أخرى للوصول إلى جواب عن سؤالي
ولماذا كل ھذا؟: محمد سعید الریحاني

ِیجب علیك أن تفتح صفحة جدیدة في حیاتك وأن تھتم بصحتك وأن تقبل على مسرات الحیاةألنھ: نائب الوزیر ْ ُ...

َوھل یمكن لھذه الصفحة أن تقلب دون تنظیف ما تراكم من شطط إداري في حقي في : عید الریحانيمحمد س َ ُْ
!الصفحات المطویة
أنا أتمنى أن تتفرغ لصحتك ف. یكفي أن تقلب أنت الصفحة القدیمة وھكذا ستبدأ الصفحة الجدیدة: نائب الوزیر

.دي بك إلى أي طریقولراحتك النفسیة وألسرتك وتترك ھذا المسار الذي لن یؤ
بعد ساعتین من " الحواریة"ھل ھذه ھي الخالصة التي سنخرج بھا من ھذه الجلسة : محمد سعید الریحاني

التركیز والنقاش والدفاع والھجوم؟
!اھتم بصحتك: )مكررا(نائب الوزیر 

)ینظر للنائب في محاولة لفھم النصیحة (محمد سعید الریحاني
!تم بصحتكاھ: )مؤكدا(نائب الوزیر 

)ال یجیب (محمد سعید الریحاني
لكن ھل اقتنعت . جلستنا تشرف على نھایتھا ألن لي موعد آخر مع موظفین آخرین ینتظرون دورھم: نائب الوزیر

؟"أوھام"وإنما مجرد " مشاكل إداریة"بأنھ لیست لدیك 
ّسی" األوھام"و" القناعات"ف". قناعات"أنا لم أقبل دعوتكم بحثا عن : محمد سعید الریحاني أنا جئت إلى ھنا . انِ

. ولألسف، ھذا بالضبط ما كان ینقص ھذا اللقاء. ألتحاور

) وفریقھّالحضور یسارع نحو الباب، كل(

یدس ورقة التقریر في جیب سروالھ ویسرع الخطى نحو الباب للحاق بزمالئھ من رؤساء "  مقرر الجلسة"
...وا باب الخروج من القاعة بمجرد رفع الجلسةاألقسام بنیابة إقلیم العرائش الذین وصل

 ویدعوه لجلسة على انفراد لتدارس المشاكل العالقة ویقترح محمد سعید الریحانيیتأبط ذراع "  مدیر المؤسسة"
ْحرق"علیھ  ...الذي لم یجر علیھ سوى المتاعب" تاریخ التالعب باالمتحانات المھنیة في المغرب"كتاب " َ

السي الریحاني، إذا ما اقتضى األمر جلسة حوار : "یبقى في مكتبھ وھو یردد"  یم على إقلیم العرائشنائب وزیر التعل"
!"...جدیدة، فمرحبا بك مجددا
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حول حرماني من الحق في االطالع على النسخ المصححة من أوراق امتحاني في مركز تكوین المفتشین : الموضوع
بالرباط

تحیة طیبة

أما بعد،

أزمتي ، تبقى ھذه ھي الرسالة الرابعة التي أبعثھا لكم في موضوع 2010من ھذه السنة،  ینایر 5فمنذ الثالثاء 
.  بالتمام والكمال على أمل فتح ملفي بكل الشجاعة التي تلیق بكم وبمقامكم عمرت سبع سنواتاإلداریة والمھنیة التي

إال أنني  إذا كنت قد تسلحت بقلیل من الحماس في رسائلي السابقة، فإنني أكتب لكم الیوم ھذه الرسالة تحت ثقل 
َاإلحساس بالعار لما عاینتھ في الفضاء الذي یفترض فیھ أن یختار أطر ال بعد أربعة عشر غد من المفتشین التربویین ِ

 في األكادیمیات الجھویة في ربوع المملكة المغربیة یومي الخمیس یوما من إجراء مباراة ولوج مركز تكوین المفتشین
. 2010 یولیوز 9 و 8والجمعة 

ع على المذكرة ،  أتیحت لي من باب الصدفة فرصة االطال2010 یونیو 16فقبل أسابیع، تحدیدا یوم األربعاء 
ھذا ما یفسر ضعف التنظیمیة لمباراة ولوج مسلك المفتشین وھو ما لم یتحقق ألغلب أساتذة اإلقلیم الذي أشتغل فیھ ولعل 

العرقلة األولیة الروتینیة التي ترافق دائما إیداع ملف ترشیحي وبعد . مشاركة االساتذة العاملین بنیابة إقلیم العرائش
، تم بشق األنفس قبول ملفي لكنني، في المرحلة الموالیة لقبول الملف، لم أتلق بة إقلیم العرائشلكل المباریات في نیا

 تتمثل في التشریف قیمة رمزیةوال یخفى علیكم، السید الوزیر، ماا تتضمنھ االستدعاء من . ًاستدعاء الجتیاز المباراة
باري  كمكان وتاریخ  إجراء االمتحان والمواد الممتحن تتجلى في توفیر معلومات أساسیة للمتقیمة وظیفیة بالمتباري و

الموقع الرسمي لوزارة التربیة الوطنیة والتعلیم بل إن . فیھا والمدة الزمنیة المخصصة لھا ورقم االمتحان وغیر ذلك
جھة  ھي  أكادیمیة باستثناء أكادیمیة واحدة نشر لوائح المرشحین في كل األكادیمیات الجھویة بالمغرب العالي

وقد تحملت األخطاء . في أوقات متأخرة من المساء بأنھا ستكون وجھتي" بطرقي الخاصة "تالقنیطرة التي توصل
ما یحدث لیس أخطاءلكن ما تأكد الحقا ھو أن . اعتقادا مني في البدایة بإمكانیة صالحھا بعد حین" األولیة"اإلداریة 

ربط ما یجري بما جرى خالل تنظیم نفس المباراة السنة الماضیةخاصة عند " طریقة في تدبیر المباریات"وإنما ھو 
َولھذه االسباب، لما أعلنت .  إلى اآلن1998على طول الفترة الممتدة من سنة مقارنتھ بباقي المباریات المھنیةثم  ِ ْ ُ

َالئحة التنجیحاتللعموم  ْ ولذلك قررت ". لالمباليالمتباري ا"، لم یعد بإمكاني قبول دور الجدید-اإلخراج القدیم بنفس ّ
.ألوراق امتحاني" المصححة"المطالبة باالطالع على النسخ 

ًذھبت أوال إلى مقر األكادیمیة الجھویة بالقنیطرة التي أشرفت على تنظیم االمتحان  الذي كنت من بین متباریھ 
 حیث القیت مسؤوال  وأودعت طلبي مكتب الضبط الذي أرشدني إلى مصلحة االمتحانات2010 یولیوز 9 و8یومي 

أخبرني، بعد اطالعھ على موضوع زیارتي، بأن األكادیمیة الجھویة بالقنیطرة، شأنھا شأن كل االكادیمیات الجھویة 
 وثالثا، المتبارین؛حراسة وثانیا، تنظیم المباراة؛أوال، : بالمغرب، كانت مھمتھا خالل ھذه المباراة تتمثل في ثالث

َّوأكد بأنھ علي أن أقصد مركز . ترتیبھا أو دون حتى تصحیحھاإلى مركز تكوین المفتشیناألوراق وإرسالھا " تعلیب"
.تكوین المفتشین بمدینة الرباط،  فھناك فقط یمكنني  أن أجد أجوبة ألسئلتي

" المفاجأة" لمدیر مركز تكوین المفتشین بالرباط لكن "الكتابة الخاصة" كنت داخل أربعین دقیقةوفي ظرف 
فمن جھتھ، تفاجأ السكرتیر الخاص لمدیر مركز تكوین المفتشین، الذي لم یكن ": مزدوجة"قت قدومي كانت التي راف

، آخر األیام التي یلیھا أسبوع 2010 یولیوز 23یتوقع قدوم أي وافد من المتبارین على المكتب ظھر یوم الجمعة 
االطالع على النسخ المصححة من أوراق "وھو " ميسبب قدو"االمتحانات الشفویة والعطلة اإلداریة السنویة، لمعرفة 

أوراق " حزمات"ومن جھتي، تفاجأت ألن أول ما صادفتھ عند دخول الكتابة الخاصة لمدیر المركز كان ھو . "امتحاني



36

 ال زالت مربوطة في "قبل أربعة عشر یوما"المتبارین لولوج مسلك المفتشین التربویین وھي المباراة التي أجریت 
بالطریقة التي تصورتھا عنداالستماع إلى المسؤول في أكادیمیة القنیطرة قبل " الحبال"طولھا وعرضھا بمنتصف 

أربعین دقیقة من قدومي إلى ھذا المكتب بالرباط وھي ال زالت موضوعة على األرضیة بین الباب الذي دخلت منھ 
وھذا ما أربك . مسة وعشرین سنتمتراخغیر " الحزمات"والمكتب الذي جلست بجواره بحیث لم یبق بیني وبین 

فقط  من خالل مكالمة ھاتفیة أجرتھا " ثوان"السكرتیر الخاص لمدیر مركز تكوین المفتشین الذي لم یعلم بقدومي إال ب
أوراق المتبارین " حزمات"وقد بدا االرتباك واضحا في كالمھ وفي نظراتھ ل. معھ السكرتیرة في المكتب المجاور

ووجدتني أتلقى سیال من األسئلة المحیرة وھي . تشین التربویین على األرض قرب ركبتي الیسرىلولوج مسلك المف
:تتساقط داخل جمجمتي

ھل، بعد أربعة عشر یوما من إرسال حزمات األوراق من األكادیمیات الجھویة إلى مركز تكوین المفتشین "
" ؟ طوال وعرضالتصحیحھا وفرزھا وترتیبھا، ال زالت الحبال تشدھا في الوسط 

تنتظر الفرز والترتیب على " مضغوطة"ھل، بعد أربعة عشر یوما من إرسال حزمات األوراق، ال زالت "
" ؟الطاوالت أو الرفوف أو حتى الصنادیق

ًھل، أمام ھذه الحزمات المحكمة الربط بحبال مختلفة األلوان واألحجام تحیل آلیا على أصولھا الجھویة، ال " ّ ْ
ّظ للمطالبة بالحق في االطالع على النسخ المصححة من أوراق امتحانيزال أمامي ح "...؟ٌّ

في أوج االرتباك والدوخة، ارتجل السكرتیر الخاص لمركز تكوین المفتشین حوارا وھو یحاول االبتسام لي 
:ولثالثة من الحاضرین داخل المكتب ممن لم ینبسوا ببنت شفة طیلة مدة تواجدي بالمكتب

ھل سبق لك أن سمعت موظفا طالب  في یوم من األیام باالطالع على النسخ : ر الخاص لمدیر المركزالسكرتی
المصححة من أوراق امتحاناتھ كما تطلب أنت اآلن؟

المشكل الحقیقي . بل ھو حق من حقوق المتبارین.   ما أنا ھنا من أجلھ إنما ھو إجراء عادي:محمد سعید الریحاني
رین  ال یجرؤون على ذلك أو ربما ھم ال یریدونھ إما لثقتھم في النتائج وتسلیمھم بھا أو لخوفھم من یكمن في كون المتبا

.عواقب األمر

لماذا االطالع على أوراق االمتحان؟ ما الھدف؟لكن: السكرتیر الخاص لمدیر المركز
 على النسخ المصححة من أوراق أنا أرید االطالع. "التقویم الذاتي"شكل من أشكال إنھ : محمد سعید الریحاني

االمتحان المھني الذي شاركت فیھ حتى أتدارك في النسخ القادمة من المباراة الھفوات التي قد أكون وقعت فیھا ھذه 
ھل في األمر مشكل؟. المرة

أقصد ھل استشرت حول قانونیة إجراء كھذا؟: السكرتیر الخاص لمدیر المركز
.ّختصین مع شرتنعم، است: محمد سعید الریحاني

وماذا قالوا لك؟: السكرتیر الخاص لمدیر المركز
.قالوا لي ما قلتھ لك قبل قلیل: محمد سعید الریحاني

، سأتكلم معك "قانونیا"ولكن بما أنك تتكلم " یاّود"كنت أفكر في التعامل معك ، ًحسنا: السكرتیر الخاص لمدیر المركز
. ، أنا أیضا"قانونیا"

 لكي أطلع على مئات الكیلومتراتأنا جئت إلى ھنا قاطعا ". قانونیا"وال " یاّود"أنا لم أتكلم ال : ریحانيمحمد سعید ال
.ھذا كل ما في األمر. النسخ المصححة من أوراق امتحاني

.ًحسنا، سیتحقق لك ما طلبت ولكن بعد ثمانیة أیام: السكرتیر الخاص لمدیر المركز
ضطر لالنتظار ثمانیة أیام وأنا ھنا وأوراق االمتحانات بجانبي؟لماذا سأ: محمد سعید الریحاني
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 موعد إعالن نتائج الشق الشفوي من 2010 یولیوز 30ستنتظر حتى الجمعة القادم : السكرتیر الخاص لمدیر المركز
تفك وسنتصل بك اترك لنا رقم ھا. أما اآلن، فال یمكنك ذلك.  االطالع على أوراقك" قانونیا"آنذاك، یمكنك . المباراة

"!!!... إذا ما تفضل السید مدیر مركز تكوین المفتشین بقبول تلبیة طلبك"

َتملك السكرتیر الخاص بمدیر مركز تكوین المفتشین خوف أعظم لما طلبت منھ التأشیر على الطلب الذي  ّ
 وصل إیذاع  أو على أي شیر علیھ أو الحصول علىأإذا ما ألححت على الت" ھدد بعدم االحتفاظ بھ"أودعتھ إیاه و

بل إنھ رفض حتى كتابة رقم ھاتف الكتابة الخاصة لمدیر المركز . یثبت إیذاعي للطلب على مكتبھ" شكل قانوني"
أجواء "ّینم عن " حذر مبالغ فیھ"بخط یده وأعطاني ورقة وردیة وقلما أحمرا ألكتب بخط یدي الرقم الذي أماله ب

ُراة ولوج سلك التفتیش، أجواء ال تعكس بأي حال من األحوال ما یكون علیھ تحیط بمبا" غیر سلیمة وغیر طبیعیة َّ َ ُ
َالمدرسون في الدورات التكوینیة استعدادا لعھد تربوي جدید كما تنافي  بسفور فاضح فلسفة  ُ المیثاق الوطني "ّ

"...المخطط االستعجالي للتربیة والتكوین"ومضمون " للتربیة والتكوین

من أوراق امتحاني، " المصححة" إلى العاصمة اإلداریة لالطالع على النسخ ي الوحید القادمالمتبارفما دمت 
فلماذا الوقوف في وجھي بھذه الطریقة غیر المبررة؟

لماذا كل ھذا الخوف من إجراء عادي، إداریا وحقوقیا؟
ن الذي شاركت فیھ؟ من أوراق االمتحا" المصححة"لماذا انتظار ثمانیة أیام مقابل االطالع على النسخ 

وعرضھا علي إلرضائي؟" مھلة لتصحیح أوراقي"ھل ھي 
ھل ھو الخوف من معاینتي لباقي األوراق التي یدل شكل حزمھا الصارم بما ال یترك مجاال للشك على أنھا 

؟"لم تصحح بعد"
لماذا انتظار انتھاء االمتحانات الشفویة شرطا الطالعي على أوراق االمتحان؟

ال، لو كانت ھناك أخطاء في جمع النقط وساھم اطالعي على ذلك في استدراك األمر قبل فوات األوان ماذا، مث
الذي لم أقتنع  بنتائجھ نظرا للجو الالمھني الذي ساده ویسوده تحضیرا االمتحانوالتحاقي بالمرحلة الشفھیة من 

؟وتنظیما
لى اوراق االمتحان؟لماذا انتظار انتھاء االمتحانات الشفویة شرطا لالطالع ع

؟شھر العطلة الصیفیة الخاصة باإلداریینھل ھي محاولة إلغالق الباب في وجھي بالتوسل إلى شھر غشت، 
ّالتي ندرسھا للناشئة في المؤسسة التربویة مما یجري؟" القیم"أین  َ ُ
ق االمتحان؟في أبسط درجاتھا وھو الحق في معرفة مصیر بنات األفكار على أورا" حقوق اإلنسان"أین 
الذي ینبني علیھ العمل المؤسسي؟" التعاقد"أین 

ْلماذا یطالب المدرسون بالتطبیق الحرفي ل ُ َُ شبكة "و" شبكة التقویم"من خالل إعداد " بیداغوجیا اإلدماج"َ
ّبینما یعتبر مجرد طلب اطالع المدرسین على أوراق امتحاناتھم " التحقق َ ُ ُ ّفر لصدھا ُ التي تستن"كبیرة من الكبائر"ُ

التبریرات واالجتھادات القانونیة؟
؟الكیل بمكیالینلماذا ھذا 

لماذا تصرف المالیین من الدراھم على التكوین المستمر لھیئات التدریس على اختالف فئاتھا ھذه السنة، 
َمع بقاء حالة الفصام شاخصة على أرض الواقع؟" بیداغوجیا اإلدماج"، حول 2009-2010

في ھذا الوطن، مواطنا وموظفا، ال زال بعیدا عن أن یكون " اإلنسان"شیر جمیعھا إلى أن أسئلة كثیرة ت
كاشف "الذي یبقى بالفعل " المحك اإلداري"للخدمات اإلداریة وغیر اإلداریة وال محك أنسب لذلك أفضل من " مركزا"

."المستور

في الكتابة الخاصة لمدیر مركز تكوین ْوعلیھ، فإنني أحیطكم علما، السید الوزیر، بأنني اعتبر ما حدث 
لحق من حقوق المواطنة وحقوق للموظف األساسیة في قطاع التربیة " صریحارفضا"و" شططا إداریا"المفتشین 

الجاثمة على األرض "  غیر المصححة"أوراق المتبارین " حزمات "انفضاح أمرالوطنیة ال یشفع لھ ال خوفھ من 
ْالحق یعلو وال یعلى علیھ"ف. نتمترا وال أي مبرر آخربجانبي على بعد خمس وعشرین س ُ."

صدر البیانات السنویة حول أ، وأنا 2010-2003فمند سبع سنوات، . ّوھذا لیس جدیدا علي، على األقل
صدر بالمغرب في " كتاب ورقي"وھي البیانات التي جمعت في " التالعب باالمتحانات المھنیة  في المغرب"
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أوراق "، حیث شددت على كون "التالعب باالمتحانات المھنیة  في المغربتاریخ"نوان،  بذات الع2009صیف 
وقد سلكت . العتبارات ال عالقة لھا ال بالتربیة وال بالنھوض بالقطاع وال باإلقالع االجتماعي" المتبارین ال تصحح

ولكنني في . تائج والقواعدجمع المعطیات الستخالص الن بMéthode Inductive" استقرائیا"في ذلك منھجا 
زیارتي األخیرة لمركز تكوین المفتشین بالرباط وممعاینتي لمجریات األمور في الكتابة الخاصة والمعطیات على 

عدم تصحیح أوراق "على " ناعیشاھد"، أرضیة مكتب الكتابة الخاصة وأرض الواقع، فقد صرت "األرضین"
رأیت ما ال یتاح لغیري لقد: " حاجة إلى مناھج إلثبات األمر أو إبطالھيعلى األقل  بالنسبة لولم تعد " المتبارین

."رؤیتھ
ل علیھا النسخ "لقد سافرت ألطلع على . لقد سافرت بالفعل لغرض بسیط وسلیم یتجاوز معرفة النقط المحصَّ

سماء جدیة المباریات في مغرب التوافق على كل شيء بما في ذلك التوافق على أ"ألقف على " المصححة
ّالمنجحین في المباریات واالمتحانات المھنیة َ كما أن إعالن النتائج لم یعد یثبر اھتمامي بقدر ما أصبحت تثیر ".  ُ

 وھذا ھو اھتمام غیري ممن بدؤوا ینتبھون لألمر بعد اھتمامي الجدیدھذا ھو . "النتائج غیر المعلنة"اھتمامي 
یة تجربة مغربیة قادمة في إدارة االمتحانات المھنیة على خصوص"تكرار التجربة حتى صارت قاعدة قد تصنع 

."الصعید الدولي

:أتساءل، السید الوزیر
فرض تصحیح أوراق "ھل سنضطر في أوج حملة الرقي بالتعلیم في البالد إلى شن معارك نضالیة ل

في " شبكة التقویم"و" قشبكة التحق"في الوقت الذي یستعد فیھ مؤطروا السنة القادمة لفرض تشغیل " االمتحانات
المؤسسات التربویة المغربیة؟

؟"المدرسة كبوابة للحیاة"ھل بعد ما یحدث في اإلدارة التربویة المغربیة، ال زال یمكن الحدیث عن 
؟ال یمكن فیھ الربط بین المدرسة وإدارتھاھل ال زال ممكنا الربط بین المدرسة والحیاة في الوقت الذي 

مباریات ال تصحح أوراق متبارییھا وتحسم نتائجھا خارج التنافسیة المھنیة التي اجتمع في السید الوزیر، 
ألجلھا أربعة آالف أستاذ مغربي بتجربة ال تقل عن عشر سنوات من التدریس وبتحضیر نفسي وعقلي یكلف 

 الصبر طول السنة  مع ضیاع العطلة الصیفیة التي ینتظرونھا بفارغالسھر للیالي وانتظار نتائج تكلف لیال أخر
أال ...  الدراسیة لتفریغ شحنات التوتر المھني الذي راكموه ولیتزودوا بطاقة جدیدة استعدادا لموسم دراسي جدید

مخطط استعجالي للنھوض باإلدارة في قطاع التربیة "ترون ضرورة فتح تحقیق في األمر في أفق بلورة 
؟"الوطنیة

الحق وضد سلطة ضد "حتفظ لنفسي بالحق في متابعة من نصب نفسھ أوفي انتظار تحرككم في ھذا االتجاه، 
.لیحرمني مما یخولھ لي الدستور وقانون الوظیفة العمومیة وكل المواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان" القانون

.وتقبلوا، السید الوزیر، احترامي وتقدیري
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رسالة ثانیة حول حرماني من الحق في االطالع على النسخ المصححة من أوراق امتحاني في مركز : الموضوع
تكوین المفتشین بالرباط

تحیة طیبة

أما بعد،

كتب البرید بمدینتي من توصلكم بالرسالة التي حررتھا لكم بتاریخ فقد تأكدت، معالي السید الوزیر،  من م
46 على الساعة الثالثة زواال و2010 یولیوز 26 وأرسلتھا لكم بالبرید المضمون بتاریخ 2010 یولیوز 23الجمعة 
ركز  حرماني من الحق في االطالع على النسخ المصححة من أوراق امتحاني في م" ثانیة حول موضوع 23دقیقة و

، كان االطالع ثارة": الحق اإلنساني"وال إال " التشریع التربوي"بمبررات ال ترتكز ال إلى " تكوین المفتشین بالرباط
، خوفا من التأثیر على مجریات االمتحان وعلى الشفوي والكتابيعلى أوراق االمتحان رھینا بانتھاء االمتحان بشقیھ، 

. من المتبارین" الالئحة المختارة"
ضرورة موافقة مدیر المركز على طلب المتباري االطالع "، تحت اجتھاد قانوني جدید یقضي بارة أخرىوث

" على النسخ المصححة من أوراق امتحانھ
30، تحت مبرر االنتظار ریثما تتصل سكریتاریا مركز المفتشین بالرباط بي ھاتفیا یوم الجمعة وثارة ثالثة

بالذھاب " إرھاقي"التي تربط مدینتي بالعاصمة و" بعد المسافة"لعب على  في خیار واضح على ال2010یولیوز 
.على المتباري المغربي" األمر الواقع"واإلیاب وفرض 

وأحسست بأنھم فضلوا إعطائي موعدا یطل مباشرة على  . وانتھت المھلة ولم أتلق أي دعوة من أي جھة
 یولیوز 30كون یوم الجمعة ": الخداع الكبیر"أن أكتشف  قبل 2010التي تبدأ یوم فاتح غشت " العطلة السنویة"

"...عطلة عید العرش" الذي ضربھ لي موعدا یوافق یوم 2010

2010 یولیوز 298 إلى الخمیس 2010 یولیوز 23  طیلة أیام األسبوع من الجمعة  الوعد- المكالمةانتظرت 
 أو أي شكل من أشكال التراسل الذي ابتكره تلغرافو  أإیمیل أو رسالة ھاتفیة قصیرة واحدة أو مكالمة ھاتفیةوال 

.اإلنسان منذ صنع ورق البردي قي عھد الفراعنة

ولم . ّانتظرت أسبوعا كامال بھاتفي شغاال لیل نھار وشركة االتصاالت التي انخرط فیھا شاھد على صحة كالمي
ن النتائج تم إعالنھا فسارعت صباح الیوم  حین علمت بأ2010 یولیوز 29أدرك فداحة الخدعة إال مساء یوم الخمیس 

لكن في محطة القطار الرئیسي للعاصمة . مركز تكوین المفتشین من الموظفین" فراغ"الموالي إلى مدینة الرابط قبل 
المخطط االستعجالي "في زمن " مكر اإلداري"علمت بأن كل اإلدارات مقفلة احتفاال بعید العرش وأدركت آنئذ 

"...تعلیم في المغربللنھوض بقطاع ال

السكرتیر " فتوى"وبعد سماع . اعتقدت في البدایة بأنني سأطلع على األوراق مباشرة بعد وصولي المركز
شریطة موافقة مدیر "الخاص بمدیر مركز المفتشین بان من حقي االطالع على األوراق بعد نھایة االمتحانات الشفھیة 

مباشرة بعد فاتح " السلم اإلداري"عتقدت بأنني سأطلع على أوراقي عن طریق وبعد تبدد الوھم، ا". مرالمركز على األ
... 2010شتنبر 
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وتوقعت ببراءة أیضا بأن تقوم القیامة ویفتح تحقیق في الموضوع وأن تنشر الرسالة على صفحات الجرائد 
ال ... ن المغربي لكن ال شيء حدثالوطنیة المغربیة وأن یطرح البرلمانیون أسئلة شفھیة في الموضوع داخل قبة البرلما

".إرادة ینخرط فیھا الجمیع" یبدو بأن ھذا الخلل الذي نسعى إلصالحھ أصبح . شيء على اإلطالق

بعد أزید من شھرین على الموعد الذي ضربھ لي السكریتیر الخاص بمدیر مركز المفتشین، وبعد أزید من 
یھا منكم التدخل وإجراء تحقیق في األمر، یصبح رفض الموظف في شھرین على الرسالة التي بعثت بھا إلیكم ألتمس ف

لفعل المنع " الطبیعة الشخصیة والمزاجیة"الكتابة الخاصة لمكتب مدیر مركز تكوین المفتشین بالرباط رفضا یتجاوز 
مركز وھو إن رفضھ، السید الوزیر، إطالعي على أوراق امتحاني ھو أیضا رفض المدیر ال". الطبیعة المؤسسیة"إلى 

...أیضا رفض إداریین سامین آخرین

دعاوى "ستتبعھا " شھادات"و" وثائق"إنھا . وعلیھ، فھذه الرسائل، السید الوزیر، لیست لالستھالك اإلعالمي
فقد راسلتكم، السید الوزیر، في نفس الیوم وطالبتكم فیھ بفتح تحقیق في .  تھم إداریین یعملون تحت إمرتكم" قضائیة

.أنا الیوم أجدد المطلب من باب التشبث بالحق الذي ما ضاع یوما ووراءه طالبالموضوع و

.وتقبلوا، السید الوزیر، تقدیري واحترامي
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ورة ین ث ة "ما ب لمیة تدرجی ستھدف "س ات"  ت ر العقلی ورة م" تغیی ىوث ة عل دني "بنی صیان م صد " ع ر "یتق تغیی
ام سیاسيالنظ ب "ال ق بالرك ھ لیلتح رك عجالت ة تح ورة حقیقی ى ث ة إل ي حاج رب ف ا دام المغ وزیر، م سید ال دو، ال ، یب

. خیار الثورة الناعمةاإلنساني المتقدم، أنكم انتصرتم للخیار األول، 

 حتى یضمن شروط النجاح؟النیة، السید الوزیر، سلیمة ولكن السیاق، ھل كان سلیما

حزب "تعمل في ظل " حكومة محافظة"، ھو قطاع التعلیم، في ظل "قطاع وزاري واحد"ھل یمكن القیام بثورة في 
؟"وحید

ي "ھدم أسوار المدارس"مفھومكم ل ر ف بقھ تفكی ل س ة"، ھ وار اإلدارات التعلیمی دم أس ا " ھ ا وجھوی ا وإقلیمی محلی
 أسباب ومبررات  الشطط واألذى الذي لحق ویلحق بھم؟ووطنیا كي یطلع الموظفون على

رب"ھل یمكن الحدیث عن  ي المغ یم ف اع التعل وض بقط رات " مخطط استعجالي للنھ دارك ثغ وطني "لت اق ال المیث
ا " للتربیة والتكوین ة وھم سة التربوی ع المؤس ان مرب ن أرك ط م ین فق ذمع االستمرار في التركیز على ركنین اثن التلمی

من المعادلة؟اإلدارة والمدرس  مع التمادي الالمبرر في  إخراج التدریسومناھج

وزرات : السید الوزیر، لیس التطمیع واإلغراء ما یجعل المواطنین یقبلون على التعلیم توزیع المحافظ واألدوات وال
ا بوع. والبدالت والدراجات وغیرھ ي األس رتین ف وطني م شیط ال د الن ظ وتردی ة حف ست إلزامی واطنولی ل الم ا یجع ن ی م

تھم ي دراس دون ف وطن ویجتھ ون ال ة . یحب ة المغربی ل المدرس ا یجع و م سات ھ ى المؤس ب إل ول الحواس یس دخ ول
ى " عصریة" ة عل یوفا ثقیل ل ض رى تح ا أخ اء وأحیان زة بالكھرب ر مجھ سات غی ا مؤس دخل أحیان یب ت ت الحواس ما دام

...بموظفین ال یفقھ أحد منھم أبسط تقنیات تشغیل الحاسو

ورة  وزیر، إن ث سید ال ة"ال تثنائیة " قطاعی ورة اس ي ث یم ھ اع التعل ي قط ونھا ف ي تخوض ورة الت ار الث ن عی دأت م ب
. الحكایةفالدیمیر بروب بنفس الطریقة التي قرأ بھا  انطالقتھا من خط النھایة

ي  ست ھ وزیر، لی سید ال ة، ال ة الحقیقی ة" إن البدای وار المدرس دم أس اح" ھ دخل س ي ت ن ك ة م ان  التائھ اتھا القطع
ي " ھدم أسوار اإلدارة التعلیمیة"األغنام واألبقار والماعز، ولكن البدایة الحقیقیة ھي ك ھ ل ذل وار الحزب "وقب دم أس ھ

ة "  الوحید زاب المغربی ضت األح ذي ق ة وال ات الحكومی ل القطاع ي ك ة ف ب اإلدارات المغربی الذي یتحكم في كل دوالی
ریا" وھي ال تراه فسمتھ أربعین عاما من عمرھا ة ". حزبا س ى رؤی درتھا عل دم ق د"ولع زب الوحی ا أن " الح م علیھ َحك ِ ُ

رد  ف مج ى  لألس رة"تبق یة كبی ات سیاس ده ". جمعی زن"وح زال "المخ ان وال ی صریح، ك ح وال مھ الواض ا "، باس حزب
.في المغرب" الحزب الوحید"وألنھ الوحید، فقد كان وال یزال ". سیاسیا قویا

َعین"في المغرب ال ینبغي أن یحیل على الحزب الذي " الحزب الحاكم" سید الوزیر، إن مفھوم ال ّ ام أو " " ُ أمینھ الع
ما دام " مستقلة"داخل قبة برلمان لیست أحزابا سیاسیة " الجالسة" األحزاب المغربیة" كل"إن . رئیسھ لتسییر الحكومة

رد . لمشورةلیس لھا ال سلطة التقریر أو التنفیذ أو حتى ا ساطة مج إن ھذه المدعوة تجاوزا باألحزاب السیاسیة ھي بكل ب
رة" یة كبی ات سیاس ب دور " جمعی أن تلع ت ب ارات"قبل ل " تی یة داخ د"سیاس زب الوحی ة " الح سمیھ المغارب ذي ی ال
زع"وال یسمح ألحد بأن " النضال"وصار ال یؤمن ب " أنھى التاریخ"، الحزب الذي "المخزن" ا" ینت الحزب "ھ إن. ّحق

ُینعم" الذي " الوحید ِ ْ ُیھب"و" ُ ِ ُیمنح"و" َ َ ْ ا" َ ات وانتھ رارات والتعلیم ن الق دء م اتٌءب الحقوق والواجب ار ...  ب ذلك، ص وب
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زن" أن " المخ أنھ ش رب ش ي المغ ة"ف ان الثوری زب اللج ا و" ح ي لیبی ث"ف زب البع راق و" ح وریا والع ي س زب "ف الح
.... تونسفي" التجمع الدستوري"في مصر و" الوطني

ضمر "الحزب الوحید"فإذا كان  ن أو الم سھ المعل ا"أو " مقدسا" في العالم العربي صار دینا وصار رئی وق " إلھ ف
الین ین مث ضرب للدارس ار ی الي ص ھ بالت شة، فإن بة والمناق ال األول: المحاس د المث زب الوحی ال الح و مث روف " ھ المع

رفي" علني"والذي یعمل بشكل " والمسجل قانونیا راق والجزائ وریا والع ونس وس ا ...  مصر وت انيأم ال الث و المث  فھ
ل " سري"والذي یعمل بشكل " غیر المسجل قانونیا وغیر المرئي"مثال الحزب  ھ الفاع م أن د"رغ ساحة" الوحی ي ال . ف

م "حزب اللجان الثوریة"في لیبیا كان اسم ھذا الحزب ھو  زب اس زن"، وفي المغرب یحمل ھذا الح زب المخ ي ،"ح  وف
...الخلیج العربي لھ أسماء دینیة وعشائریة

ھ " الحزب الوحید"وعلیھ، السید الوزیر، فإن محاربة  ع خریجی داخل وم ي ال ولھ ف ع أص ع م في المغرب تعني القط
رب " الحزب الوحید"إن محاربة . في بلدان المشرق والمغرب الكبیر" الحزب الوحید"من الوافدین من مدارس  ي المغ ف

.من السیاسیین المغاربة" البعث"النجباء كما تعني محاربة فلول تالمیذ " البورقیبیة"ربة فلولھ من تالمیذ تعني محا

سیة 2010 دیسمبر 17یأخذون الدرس من انتفاضة " البورقیبیة"و" التونسة"لعل الذین ال زالوا ینتصرون ل  التون
امھم أن یج ن حك ن أراد م ب وخدم والمحرقة التي أقامھا التونسیون لم ادق لألجان ب وفن واطئ لألجان ونس ش ن ت وا م عل

ب " حسینصدام"واإلقصاء لعلھا تستنتج من سقوط " البعث"كما أن األطر التي ال زالت متشبعة بروح . لألجانب في قل
ن .  الدرس الذي ما بعده درس2003 أبریل 23ببغداد یوم " الفردوس"ساحة  سیجد م اریخ ف م دروس الت أما الذي ال یفھ

...رضھا علیھ بالقوة بإخراجھ من التاریخیف

سة"إن دعاة  اع " التون ة"و أتب د " البعثی بالد بع سییر ال ى ت دین عل ن الواف م 1998م افي لھ ر اإلض ي إطالق األث  ف
را"فلیس. العنان للفساد اإلداري في قطاع التعلیم المغربي المتعفن أصال ات " س ائج االمتحان ب بنت ة للتالع أ الدول أن تلج

د  نة بع الل 1998س ن خ ة م ي العملی ات ف أ النقاب را أن تتواط یس س ا ل ب" ، كم ا " تھری را"منخرطیھ وائح " س من ل ض
اوزا " المتبقین"من " الباقي"الترقي وإھمال  واطنین"الذین یسمون أنفسھم تج ع ". م اھد الجمی د ش را، فلق ر س یس األم ل

دنیا ، خالل اإلضراب الم2011 من ھذه السنة أبریل ومايخالل شھري  ساللم ال سلم (فتوح ألساتذة ال د )9 و8ال ، أال أح
ّھربوا"بقي في السلمین المذكورین وأنھم " النقابات الخمس الكبرى "يمن منخرط ى  " ُ م عل أة لھ ا مكاف إلى الساللم العلی

". تالوكفى هللا المؤمنین شر الق: "تطمئن السلطة لغیرھاال وقراءتھم اآلیة التي " السلم االجتماعي"توقیعھم 

سلمین  وح 9 و8السید الوزیر، لم یكن األساتذة المصنفین في ال راب مفت ي إض وا ف ى دخل رھم حت ة أم ون حقیق  یعلم
ة، 2011 من ھذه السنة أبریل ومايشھري  مة اإلداری ي العاص شارع ف اط ونزلوا إلى ال رة الرب ة الكبی شفوا الخدع ، لیكت

م  سجھا لھ ي ن د"الت زب الوحی ن الن" الح ھ م سمیتھا بوأذناب ن ت ي یمك صوریة الت زاب ال ات واألح ام "قاب ة النظ بلطجی
سیاسي دة " ال وازن لفائ ى الت افظون عل ابیین یح یین أو نق ة سیاس ى بلطجی ام إل اج النظ ین یحت زن"ح زب "، "المخ الح

د ات"الوحی شیش وترقی اوات وبق ل إت ى .  ، مقاب دیني عل وعظ ال ات ال سیاسیة وجماع زاب ال ول األح سر تح ا یف ذا م وھ
سات ل ى مؤس سواء إل اء"ال ؤامرة " اإلفت رض للم ي تتع بالد الت ھ ال ر من ذي تم دقیق ال رف ال ي الظ ة ف ورة الفتن بخط

ع . الخارجیة ات لتوقی اعي"وھذا أیضا ما یفسر ھرولة النقاب ز " سلم اجتم ي ع نوات ف الث س دة ث ع"لم يالربی ، "العرب
ز ات التلف امیرا ومیكروفون میة لوخروج الحقوقیین المغاربة إلى ك ریة"ات الرس تقالت س ود مع وا وج رب " ینف ي مغ ف

...! الذي تظاھر قربھ بالمئات قدماء المعتقلین بھ مطالبین بإغالقھتمارةاأللفیة الثالثة كمعتقل 

ةلكن التاریخ ال یدخلھ إال ذوي الرؤیة ". دخول التاریخ"السید الوزیر، الثوار یبقون ثوارا ألن غایتھم ھي  التاریخی
ن التاریخیة والجرأة التاریخیةوالمواقف ل، وم ى الك ضال عل ى الن صیل إل ى التف ضال عل ن الن ال م و االنتق ا ھ  وبوابتھ

عار  ن ش ر، وم ة التفكی ر طریق ى تغیی صیل إل ر التف ة أوال"تغیی وار المدرس دم أس ل " ھ ى فع وار اإلدارة "إل ر أس تفجی
".الجرأة"ولكن إلى " المعرفة" خطوتھ األولى إلى وھذا النوع من النضال، السید الوزیر، ال یحتاج  في"... أوال

ْكان هللا في عونكم ْ َ َُ.
242011
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2003

ما اإلنسان الذي یكرھھ الشعب كره الكالب للذئب إال صاحب الفكر الحر "
".عدو القیود الذي ال یستعبد وال یلذ لھ إال ارتیاد الغاب

فریدیریك نیتشھ،
ھكذا تكلم زرادشت

130. ص، ) الترجمة العربیة ( 

أخر ة مت ة المظلم دخل القاع ین ت سینما ح ي دار ال ا ف ذا غالب ك ھ دث ل د یح ي     ق شریط ف د ال ا وتج
...منتصفھ والممثلون یتحركون ویتحدثون عن أشیاء  فاتك أولھا

اكم،  ات المح شبھ قاع ة ت نقر المطرقة على المنصة یطلب الصمت من الجمھور المحتشد داخل قاع
:وتندھش حین تدرك أن صاحب المطرقة یخاطبك من دون الحاضرین 

ة قبلی- ر إدان وم، تنتظ م،  أنت، ضمن مجموعة الی ا تعل و، كم ة، وھ رائم بعدی ك ج ال ارتكاب ة الحتم
ـ  ان وال یط والخت ل التقم ي مث ى ... إجراء وقائي عادي ومحل سھر عل شریعنا ت ة ت م، فمحلی ا تعل وكم

ى دوره  ل عل رف ك ى یتع الوقایة القبلیة من خطر إیقاظ الفتنة النائمة في الرؤوس بالعقاب القبلي حت
.وحدوده

سك أن د نف رین وتنتبھ فجأة فتج ات الحاض ذیب فردی ذي ی الم ال ت الظ شریط وأن ت ال سینما وأن ت ال
.لیجعل منھم متلقیا واحدا

"!الشھود، من فضلكم"
:شھادة المنجم 

.أقسم أال أقول غیر الحقیقة
اة  .انظروا   إلى  خط الرأس .انظروا،یا سادة،  إلى أھم خطوط  كفھ  ط  الحی ارج  خ ن خ دأ م إنھ یب

.ل بشكل مخیف ینذر بتحرر یصل  حد  التھور  واقتراف   أبشع  الجرائموینحدر  نحو  األسف
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ب  ط القل ر  لخ ھ  أث ى  كف د عل ـنا   ال یوج صوروا  كائ ادة،  أن تت ام:یكفي،یا س رود  الت ع   …الب وم
…ذلك  فسیعمر  طویال   ألن  خط الحیاة  على  كفھ  طویل،  واضح،   بدون   كسور  أو شذوذ

ت م  الم ا أن اس ھكم ى برج وح  عل دل  بوض زات . ھم  ی ة، وممی رمین والقتل ار المج رج   كب و ب و ھ
…الغموض، التكتـم الشدید، التصلب في المواقف، العنـادة، المیل للوحدة القاتلة: موالید ھذا البرج

…مجمل القول، خاصیة ھؤالء الموالید ھي اإلنفالت من العقد والتدحرج بعیدا عن الخیط

:شھـادة األب 
.قسم أال أقول سوى الحقیقةأ

ن ة. أنا األب وھو اإلب ذ البدای ة من ر طبیعی ا غی ن عالقتن ي . لك و یكرھن اعتھ وھ ن رض ذ س و . من ھ
ة  باغ متداخل ة بأص درانھا ملطخ ة ج ي غرف ھ ف جن ذات ذلك س ت ول ي البی ھ ف ن حریت د م لطة تح ي س یران

الت وخطوط غیر ذات معنى تختفي في بعض الجھات من الجدار  تحت صور ح ن مج صة م ات مقت یوان
.ملونة

:شھادة صدیق الطفولة 
.أقسم إال أقول إال الحقیقة

ة الء المدرس دي . لقد كان المتھم زمیال من زم ذي یرت صل ال ي الف د ف ذ الوحی ان التلمی ھ ك ر أن وأذك
ة  ود: وزرة بیضاء مخالفا اللون الرسمي لوزرة المدرس اذج. األس ل نم ادة نق نفس العن رفض ب ان ی ا ك كم

لم  فل س ن أس ا م ویم دائم د التق ھ عن ت نقطت ذلك كان سبورة ول ى ال م عل سطرھا المعل ي ی م الت ط والرس الخ
.التنقیط

:شھادة النظاراتي 
.أقسم أال أقول غیر الحقیقة

یس  .  ولكن لنضع النقط على الحروف، أیھا السادة فاللون األبیض الذي یعشقھ المتھم حتى الجنون ل
دو ا یب سیطا كم ر.لونا ب ھ أكب سلطة .  إن دالالت ضوئیة المت عة ال ة لألش ة الكثل ة مقاوم و نتیج یض ھ إن األب

ار . علیھا األبیض، یاسادة، ھو لون المقاومة، لون الرفض، واإلنسان حین یختار لونا من األلوان فھو یخت
.لغة بصریة للتعبیر عن ذاتھ ورغباتھ

:شھادة شرطي المرور
.أقسم أال أقول غیر الحقیقة
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ة ھذا ت حرك  الشاب متى مر أمامي، كان وحیدا وھادئا مھما تسارعت المشاھد حوالیھ ومھما عظم
ان :  دائما ھادئ بإیقاع تنفسي ثابت.المرور ة –إثن ان – أربع ي – إثن نفس ف ادئ الت ى مب ي أول ة، وھ  أربع

...ریاضة خارقة تقوي اإلنسان بھدف تحكمھ في جسده وروحھ

:شھادة موظف المكتبة البلدیة 
.أقسم أال أقول إال الحقیقة

شھر!انظروا ذا ال الل ھ ة خ ة البلدی وف المكتب ن رف تھم م حبھا الم ي س ب الت ة الكت ي .  لدي الئح فف
وم . األسبوع األول من ھذا الشھر، قرأ كتابا في الفلسفة وأخر في الدین وفي األسبوع الثاني، كتابا في العل

...وان شعر ووثائق سیاسیةوفي األسبوع الثالث، دی. وآخر في األسطورة
ابرة  دة، للجب اء والمالح ھ لألنبی ي اآلن ذات رأ ف سانیة تق صیة إن ادة، شخ ا س صور، ی اول أن أت أح

.أحاول أن أتصور، ولكني ال أتصور شیئا...والمنبوذین

:شھادة رب عمل 
.أقسم أال أقول سوى الحقیقة 

ديولذلك أر... أنا، یا سادة، ال یخدعني تنفسھ وال ھدوؤه ل عن ھ للعم ھ . فض  باستمرار طلبات فكلمات
ا صھا . تامة الحروف والنقط  والحركات دون تشطیب وبخط غلیظ مفعم بثقة مبالغ  فیھ روف تنق ن الح لك

ة: المرونة واالستدارة الكافیة  ر مرن صیة غی س شخ ا تعك ادة الزوای ات ح ا . ھي مجرد مثلثات ومربع إنم
ى . خوفھ من انفالت أشیاء من یده وانكشاف أمرهدقتھ المفرطة في رسم الحروف تعبر عن  ستر عل ھ یت إن

.أما   ما   ھو ھذا الشيء، فھذا ما ال أعرفھ یا سادة. شيء ما

:شھادة الفوتوغرافي 
.أقسم أال أقول إال الحقیقة

دیكور  س ال تجدون  نف سادة، س ا ال ھ، أیھ ذتھا ل ي أخ صور الت ـل ال ي كـــــــــ ضدة : ف ریر ومن س
غیرة تح ة ص ذئاب مختلف ة ل صور ملون ة ب دران مرقط وط، وج األلوان والخط ة ب دران ملطخ ا ج یط بھم

دماء ضرعة بال ا م رس خرفان اك. األحجام تفت ب ھن ا، ذئ ب ھن دا ... ذئ شا ووحی ا متوح سھ ذئب رى نف ھ ی إن
.ولذلك فھو یفترس الجماعیة في الحیاة القطیعیة للخرفان

:نـص الحكـم 
بناء على تصریحات  الشھود،

...وبناء على
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...وعلى
.فقد تمت إدانة المتھم، ضمن مجموعة الیوم، بالسجن المؤبد مع وقف التنفیذ، ورفعت الجلسة

1996سنة 



54

2010

لك، ذ واقعة، دون مرمى آخر وراء َكُْحفما أن ت: ا النحوذال شك أن األمر كان دوما على ھ
ولیس بغیة التأثیر المباشر على الواقع، أي في النھایة خارج كل وظیفة اللھم الوظیفة 
الرمزیة، فإن االنفصال سرعان ما یحصل، فیفقد الصوت مصدره، ویأخذ المؤلف في 

 دون شك، ولیدة المؤلف شخصیة حدیثة النشأة، وھي من(...)الموت، وتبدأ الكتابة
إذ أن النقد الجدید لم (رغم أن مملكة المؤلف ما تزال شدیدة القوة (...)المجتمع الغربي

، فمن الواضح أن بعض الكتاب حاوال خلخلتھا )یعمل في أغلب األحوال إال على تدعیمھا
الل ّ وتنبأ بضرورة إحَنیَََّب كان أول من تماالرميففي فرنسا، ال شك أن . مند أمد طویل

 لھا؛ فاللغة في رأیھ كما في رأینا،  ً مالكاُّدَُعلك الوقت، یذّاللغة ذاتھا محل من كان، حتى 
ُیرَُغ ی(...)إن انسحاب المؤلف (...)ّھي التي تتكلم ولیس المؤلف ً النص الحدیث رأساّ ّ

.على عقب

روالن بارث
"موت المؤلف"
" درس السیمیولوجیا"عن كتاب 

م بنعبد العاليعبد السالترجمة 

:خبر صحفي
ك معروف الضایعتوفي أمس في ساعة متأخرة من اللیل المبدع الكبیر  دى البن ون ل  في بیتھ المرھ

ن  ھ م ت وحرم ھ البی ذي ألزم صفي ال شلل الن ع ال ة م مقابل صرف تكالیف العالج الدائمة بعد معاناة طویل
ذي الكتابة وحصر كل أملھ في عودة نصفھ األیسر إلى الحرك سدي ال رویض الج ل الت ت فع اة تح ة والحی

.دام سبع سنوات
َوقد عرف عن المبدع الكبیر  ّلك ھدذ جرأتھ في تناول القضایا الحساسة ولمعروف الضایعُ رارا ُ ًد م َ

د ع ح بات ّبوض ن المناس د م ي العدی ھ ف ت كتب ا أحرق رات كم بع م ال س رض لالغتی ث تع ھ بحی  لحیات
...ت واختطف ابنھ ولم یطلق سراحھ إال لقاء فدیةوتعرضت زوجتھ لالغتصاب ثالث مرا



55

:برقیة تعزیة من األقارب إلى األقارب
 المكلومة، معروف الضایعالعزیزات واألعزاء أسرتنا وأسرة المرحوم عمنا

ھ« دوا  هللا علی د هللا »من المؤمنین رجال صدقوا ما عاھ ا عاھ دق م د ص د ق شھد أن الفقی ا ن ،  وإن
.علیھ

.إنا  وإنا إلیھ راجعون: یحزن وإن العین لتدمع وال نقول إال ما یرضي هللا عز وجل إن القلب ل
اكرا . إنھ لمصاب جلل ورزء عظیم ومحنة كبیرة فجعت األفئدة فقد كان رحمھ هللا مناضال زاھدا ن

ا. لذاتھ محبا لإلنسان في أي زمان وفي كل مكان رس لألجی ة ویغ شى الفاق اء ال یخ ي عط ان یعط د ك ل فق
.َالقادمة غرسا نسأل هللا أن یجني ثماره في جنات عدن

ھ صبر علی درنا وال ة ق ن مواجھ ا م اص لن تحن وال من ده نم ي فق ا ف ُ إنن َ َْ سیح . ُ كنھ ف ھ هللا وأس فرحم
شھداء صدیقین وال ین وال صالحین والنبی ا بال را . جنانھ وجمعھ وإیان ا خی صیبتنا واخلفن ي م ا ف م، آجرن اللھ

.منھا

:حدیثة التأسیس" عیة أصدقاء معروف الضایعجم"بالغ من 
ل "  معروف الضایعجمعیة أصدقاء "تعلن  ي تفعی لعموم المواطنین تشكیل مكتبھا الوطني والبدء ف

:المبادئ التي قامت على أساسھا ومنھا
.مؤازرة كل المبدعین األحرار وأصحاب الرأي المستقل والدفاع عنھم* 
.رة أو المحروقة أو المصادرة وإعادة طبعھا ونشرھا وتوزیعھاإطالق حمالت بعث الكتب المحظو* 
ا *  ا ومحاكمتھ شھیر بھ جمع أسماء الجمعیات الثقافیة القائمة أساسا على التجسس على الثقافة من أجل الت

.وحلھا نھائیا وتعویض ضحایاھا
ر*  ات أخ رف جھ ن ط وظفین م ة والم ى الثقاف سوبین عل اعلین المن باه الف ماء أش ع أس ة جم د الثقاف ى ض

.للمطالبة بمحاكمتھم محاكمة علنیة جماھیریة
...االنفتاح على المواطنین كافة حتى ینال عموم الشعب حقوقھ غیر منقوصة* 

ي  ا ف شاركتك معن د، وم افي الجدی ا الثق ي إطارن وإنك، أختي المواطنة أخي المواطن، بانخراطك ف
ُولة بال كتبد"ا العمل الناشئ ستعمل على عدم تكرار تجربة ذھ ُمجتمع ال یقرأ"وإنھاء عصر " ُ َ َْ."

عن المكتب الوطني للجمعیة

:بالغ من وزارة الثقافة
."یا أیتھا النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضیة مرضیة، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

بالمناسبة، و.  إلى جوار ربھمعروف الضایعتلقت وزارة الثقافة بحزن وأسى انتقال المبدع العظیم 
م  ھ ویلھ سیح جنان سكنھ ف ل أن ی ز وج ولى ع ن الم ة م د راجی ة آل الفقی زي وزارة الثقاف صبر ذتع ھ ال وی

ت موضوع . والسلوان ن البی د م رة الفقی رد أس صوص ط وطني بخ ام ال كما تود الوزارة طمأنة الرأي الع
ة الفقی ق بمكان ة تلی یلال فخم رة ف وزارة أھدت لألس أن ال ك ب وز الرھن لدى البن ن رم ة كرمز م د اإلبداعی

ھ . الوطن ا یؤم ت متحف صت البی ا خص د وأنھ ى الفقی ستحقة عل دیون الم كما أنھا سددت للبنك الدائن كل ال
مھ   ف  اس یحمل المتح ور وس اء المعم ل أرج ن ك ة م یاح الثقاف داع وس شاق اإلب د وع راء الفقی ف "ق متح

 ".معروف الضایع
.وإنا  وإنا إلیھ راجعون

:وزارة التعلیم العاليبالغ من 
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ام معروف الضایع مھرجان معروف الضایعتنظم كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بجامعة   لإلبداع أی
.  من رمضان ابتداء من الساعة التاسعة لیال27 و26 و25

ب: الحاءات الثالث"ا المھرجان اختیر لھا شعار ذدورة ھ ة، ح دورة " حلم، حری ده ال وستعرف ھ
ام . زین األوائل في مسابقة الشعر والقصة القصیرة والروایة والمسرحإعالن الفائ الل أی ا ستعرض خ كم

دارات  المھرجان أفالم سینمائیة قصیرة وعروض موسیقیة وتشكیلیة ومسرحیة وحفالت توقیع آخر اإلص
...اإلبداعیة بحضور كاتباتھا وكتابھا

شقیقة و دول ال اء ال ة رؤس حاب الفخام ن اص ة م ة برقیة تعزی یس الدول ة رئ ى فخام صدیقة إل ال
:المكلومة

 أطال هللا عمره،خالد السرمديفخامة السید الرئیس 
دع العظیم  ھ المب ور ل ضایععلمنا ببالغ األسى والتأثر نعي المغف روف ال دع مع راه المب ب هللا ث  طی

داع ا ة واإلب ًالذي أغنى اإلبداع العالمي بعطاءاتھ فصار بحق علما من أعالم المعرف َ ال حظھ َ سانیین ون إلن
. من التكریم والتشریف في حیاتھ ودخل التاریخ من بابھ الواسع وھو حي

زي  أحر التع شقیق ب ى شعبكم ال امتكم وإل ى فخ دم إل عبنا، نتق  وإننا، باسمنا الشخصي ونیابة عن ش
اكم وأن والمواساة وندعو هللا العلي القدیر أن یتغمد الفقید بواسع رحمتھ وان یحفظكم ویرعاكم ویس دد خط

لوا  ى توص روه حت ل مك ن ك امتكم م ظ فخ سلوان وأن یحف صبر وال ل ال ة جمی یرزقكم وكل األسرة الحاكم
.بلدكم المكانة الالئقة بھ عالمیا إبداعا وعطاء وإخاء

. إن هللا یمتحن عباده الصالحین ولدلك امتحنكم، فاصبروا على قضاء هللا وقدره
.والسالم علیكم ورحمة هللا. أن یلھم ذویھ الصبر والسلوانأسأل هللا أن یجعل الجنة مأواه و

:برقیة تعزیة من فخامة السید رئیس الدولة إلى أسرة الفقید المكلومة
،معروف الضایعخدام عتباتنا الموقرة أسرة المبدع العظیم 

السالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ
الى، المرحوم فقد علمنا بعمیق األسى وبالغ الحزن بأن األجل وه تع  المحتوم قد وافى المشمول بعف

ى .  تغمده هللا بواسع رحمتھ ورضوانھمعروف الضایع م إل ن خاللك یكم وم دم إل وبھده المناسبة األلیمة، نتق
ي ھ یم الذكافة أصدقائھ وأھلھ ومعارفھ بأحر التعازي وأصدق المواساة ف رزء العظ ضاء ذا ال ي ال راد لق

.أن یتقبل الفقید مع المنعم علیھم بالجنة من عباده الصالحینهللا فیھ، راجین هللا 
سانیة  وطن ولإلن سبة لل ن بالن سب ولك رتكم فح سبة ألس یس بالن ة ل سارة فادح د خ ھ لیع وإن رحیل

.جمعاء
ُّوإذ نشارككم حزنكم في ھدا المصاب الجلل، فإننا نؤكد لكم أن ما كنا نكن ن ُ ھ م ي حیات ا ف ھ دائم ُھ ل

ھعنایة خاصة ال ی د وفات ة بع رتھ الكریم رة  ذھ. عادلھا سوى إرادتنا في استمراریة نفس العنایة ألس ه األس
.وفیا وصادقا وملتزما ومسؤوال: التي وھبت للوطن مبدعا منقطع النظیر

.فا نسأل أن یدخلھ فسیح جنانھ ویعوضكم عنھ حسن العزاء وإنا  وإنا إلیھ راجعون

2007 یولیوز 1
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صحافة في الماسترصل على شھادة  حا- ل وال ة والتواص ن الترجم ة م ا للترجم د العلی ك فھ ة المل ةمدرس رب / بطنج ة (المغ تابع
ھادة )المغرب/، تطوانلجامعة عبد الملك السعدي ى ش تر، و عل ي الماس ة ف ة اإلبداعی ة الكتاب وم االجتماعی ون والعل ة الفن ن كلی  م

ك  من كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة في األدب اإلنجلیزياإلجازة شھادة  بالمملكة المتحدة، وعلىبجامعة النكستر د المل بجامعة عب
. المغرب/، تطوانالسعدي

" مجلة كتابات إفریقیة" ھیأة تحریر ، وعضو2008منذ "اتحاد كتاب المغرب" عضو -
ة  وث  African Writing Magazineاألنغلوفونی ة بورنم ن مدین صادرة م ال

Bournemouth وب رة جن ذ إنجلت ضو ، و2010 من شاریة ع ة االست ر الھیئ للتقری
...2010منذ بیروت  من مؤسسة الفكر العربي الذي تصدره العربي للتنمیة الثقافیة

:صدر لھ باللغة العربیة
)2001 (دراسة سیمیائیة لإلسم الفردي، "االسم المغربي وإرادة التفرد "-
)2003 (ةمجموعة قصصی، " في انتظار الصباح "-
)2006 (مجموعة قصصیة، "موسم الھجرة إلى أي مكان"-
)2006،الحلمحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثالث"-
)2007،الحبحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثالث"-
)2008،الحریةء حا(، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثالث"-
)2009، األولالجزء " (تاریخ التالعب باالمتحانات المھنیة في المغرب"-
)2011، الثانيالجزء " (تاریخ التالعب باالمتحانات المھنیة في المغرب"-
)2010 (مجموعة قصصیة، "موت المؤلف "-
2011) إدریس الصغیرمجموعة قصصیة مشتركة مع القاص المغربي " (حوار جیلین"-
ًعدو الشمس، البھلوان الذي صار وحشا "- ْ َْ ََ َ َِ ُ َُ ِ ْ َّ ُّ )2012 (اللیبیةالثورة روایة عن أول، "َ
)2012 (مجموعة قصصیة، "وراء كل عظیم أقزام "-
المغرب/بتطوان مكتبة سلمى منشورات، )2014 (مجموعة قصصیة، "ال للعنف "-
المغرب/بالرباط وزارة الثقافة المغربیة منشورات، )2014(،)خمسون قصة قصیرة جدا" (حاء الحریة"-
.المغرب/ بالرباطاتحاد كتاب المغرب، منشورات )2015(مجموعة قصصیة، "العودة إلى البراءة "-
ة "- صورة اإلخباری اء ال الل بن ن خ ي م ي العرب شعار اإلعالم دقیة ال رة، " (ص اة الجزی عار قن ر"ش رأي اآلخ رأي وال ا"ال ، )، نموذج

2015.

:در لھ باللغة اإلنجلیزیةوص
- Waiting for the Morning (Short Stories) Bloomington (Indiana/USA): Xlibris, 2013. ISBN: 978-
1493104093 

: للحواراستضافتھ عدة كتب كما 
ي- س الفیالل ات "،أن ٌریحانی َ َِ َ ن ْ (" ْ املة م وارات ش سلة ح ینُسل ع أربع حفیا م اء ص ً َ لق عید ً د س انيمحم ان)الریح دار : األردن/، عم

).2015المغرب، /، تطوانمكتبة سلمى الثقافیة: الطبعة المغربیة(2012، الطبعة األولى، الصایل للنشر
ع " (مع الریحاني في خلوتھ" كتاب جماعي، - ة واألدب م انيثالثون حوارا في الفن والثقاف عید الریح د س اد محم اء ونق ا أدب  أجراھ

.2015، الطبعة األولى، مكتبة سلمى الثقافیة: المغرب/تطوان) وإعالمیون عرب

أفریكا "و"  رید سیھ بریس"في عدة أنطولوجیات نشرتھا دور نشر  للقسم المغربي للنصوص المكونةترجمة اإلنجلیزیة  العلىأشرف 
":مالت ھاوس"و" وورلد بریس

 Speaking for the Generations: An Anthology of، "مختارات من القصة اإلفریقیة المعاصرة: صوت األجیال"-
Contemporary African Short Stories) صاصین ة ق ة لثمانی ة اإلنجلیزی ى اللغ ة إل ة العربی ن اللغ ة م صوص مترجم ة ن ثمانی

.2010، )مغاربة
د"- ي الجدی شعر اإلفریق ا ال س  (We Have Crossed Many Rivers: New Poetry from Africa، "أنطولوجی خم

...2012، )قصائد مترجمة من اللغة العربیة إلى اللغة اإلنجلیزیة لخمسة شعراء مغاربة

:   قید اإلعداد للطبعدراسات في اإلعالم،لھ عدة
". األسباب والوظائف والغایات: اإلعالم في حوار الحضاراتمساھمة "-
سي إن إنسة مقارنة لألداء اإلعالمي لقنوات درا(" الصورة اإلخباریة في إعالمي الحداثة وما بعد الحداثة "- وز، ال رانس ، أورونی 24ف
).الجزیرةو
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